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Parti Kurultay1 toplanbsmm birinden bir ko§e 

Parti Kurultayt fevkalade· 
i~timatni bugiin akdediyor 

Basvekil Celal Bayarin sozlerile a~Ilacak olan 
' 

Cumhur kongre, 
muhim 

Reisimiz ismet inoniin ·!n 

Cumhuriyet Halk 
Partisi Kuru1tay1 

« Yiiksek hedeflere yiiriiyen 
miitesanid bir T iirk milletinin 
her an uyanrk ve faal' azim 
ve iradesi: l§te Cumhuriyet 

Halk Partisi» 

JE3)' ugi.in Ankarada Cumhuriyet 
J.9 Halk Part.~sin_in kur~lt~yr to~-

lamyor. Turkrye Bttyuk Mrl-
let Meclisinin i~tima devresi niha -
yet bulmalta oldugundan Pari:i ku
rultayr en ge~ 1939 yrluida zaten topla
nacakh. Bi.iyi.ik ,5efin vefatr i.izerine Par
ti umumi reisinin bir an once se~ilmesi 
zarureti, kurultay toplantlsmr daha (abuk 
yaptlran dahili bir sebeb oldu. 

Bugi.in se~ilecek yeni umumi §efle 
parti te§kilatmm yi.iksek kumanda heyeti

i te§kil eden bi.iyiik d.ivan tekemmi.il et
mi~ olacaktrr. Y eni umuml ba§kanm kim 
olacagmr §imdiden tayine imkan olma
makla beraber devlet reisliginde Buyi.ik 

tati.irki.i istihlaf eden zatm Parti umumi 
reisliginde dahi Bi.iyi.ik .Sefin yerine geti-

bir nutkile kapanacak 
Ankara 25 {a.a.) - Bilindigi iize

re Cumhuriyet Haik Parbisinin biiyiik 
kurultay1 fevkalade toplanhs1m yann sa
at I 0 da Biiyiik Millet Meclisi s.alouunr-

da yapacaktir. Kurultay, yoklama ile 
ba~hyacak, bunu mi.iteaktb Ba§vekil Ce
lal Bayar, Partinin Reisi Umumisi vtkili 
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Barem kanununu tadil 
• proJ en es~aslar-1 

, • ..,l 

Bu seneye 
devlet 

on 

kadar 19 dereceye ayrdm1~ bulunan 
memurluklarl, yeni proje ile 

be, · dereceye indiriliyor 
Ankaradan §ehrimize gelen malfuna

ta gore, barem kanunun baz1 madde -
lerinin degi§tirilmesine dair olan ka -
nun projesi, Buyiik Millet Meclisi Biit
~e Encfuneninde go~Ulmege ba§lan -
Inl§hr. 

Bugiinkii barem kanununda devlet 
memurluklan 19 dereceye aynlnu§hr. 
Yepi kanunla bu derecel~r 15 e indirile
cektir. Mevcud kanuna gore, rnemur -
luk meslegine asli maa§I 10 lira olan 
19 uncu derece ile giren ve yiiksek tah
sili olm1yan bir memu.r, kadro mi.isaid 
oldugu takdirde ii~ senede bir terfi ede
bilir.-fi~ sene, kadro miisaid olm1yan 
yerlerde be§, alh sene bekledikten son
ra ancak iki, iki bu($uk lira miktarmda 
bir maa§ zammma nail olabilir. Bu h~l 
bilhassa kti~iik memurlarm meslek bag. 

I 

ar131 ese es1 
HilekO.rlzgzn vO.si mikgas 
ve-bir §ebeke lara/zndan 

·· gapzldzgz anla§zlzgor 

Halkm srhhatile ~ok yakmdan alaka -
dar olan zeytinyagi hilekarhgt ve bu hi
lekarhkla halkm s1hhatine yap1lan sui ~ 
kasd etrafmda istanbul vilayetine yapr
lan ihbar alakah makamlarda derin tesir 
uyandrrdigl kadar halk uzerinde de bii -
yiik bir heyecan tevlid etmi§tir. istanbul 
gibi memleket piyasasma hakim bir §ehrin 
merkezinde, yag gibi en miihim hir grda 
maddesi i.izerinde te§kilath bir §eheke ha
linde hilekarhk yapilmasi -dun de ifade 

Hadisede ismi ge~en Tahtak~ledeki 
yagc1 diikkanlannadn biri 

ettigimiz gibi- §ayam hayret bir ciir' etkar
hk telakki edilmektedir. 

Bir muharririmiz, giiniin pazar olmasi-

Vali ve 
Reisinin 
Vali ve Belediye reisi Lutfi 

dar diin kendisile gor~en bir 
harririm.ize §U beyanatta 

· mu~tur: 

c- Kar~Ik yag me.selesi 
§iddetle takibatta bulun 
DUn bu' hususta harekete 
Bugtinkii vaziyet ve takibatm 
ticesi hakkmda heniiz ulalUllld 

mad1m. Bu gibiler hakkmda 
detli ·hareket edecegimize 
yoktur .• 

na ragmen, bu hayati mevzu 
tetkikat yapml§, grda maddelen 
hassa yag j§lerinde sahibi salahiyet 
Ia gori.i§mi.i§ ve diin ilk olarak bir 
mn isimlerini yazdiglmJZ baz1 Y a 
rin srhhatimize yaptrklan suikasdin 
landrgi yerleri gidip gormi.i§ti.ir. 

Bu temaslardan ve bizzat •u"''"'"''-t 

rin agzmdan ogreniyoruz ki y 
£ArkaSt sa. 5 siltun 
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Antebin ku-rlulu~ •• gunu. •• 

Onyedinci yddOn~mii, 
diiD · b:ii}rllk meraSimle 
Edimede seylab 

Mericin sular1 iki 
mahalleyi istila etti 

alkevind 
tes'id edil 

Edirne 25 (T elefonla) - Bi.itiin gun 
devam eden yagmurlardan ve Balkan
larda eriyen karlardan Meri<; nehri ta§
ffil§ ve civanru istila etmi~tir. Bu suretle 
Gazimihal mahallesi karnilen ve Tabak
hane ve Col mahalleleri krsmen sular al
tmda kalmi§hr. ' lnsanca zayiat yoktur. 
75 hanelik bir mahalle olan Gazimihal
deki h_alk zabrta tarafmdan kurtanlm1~ 
ve §ehre sevkedilmi~tir. 

Ak§ama dogru sular <;ekilmege ba~l~- Diin Eminonii Halkevinde yapllan toplanhda bulunan Antebliler 

- -
"lmesi en kuvvetli ihtimalle en tabii bir 

hadise gibi gori.inmektedir. Ti.irkiyede 
wnhur Reisi bizzarure Cumhuriyet 
alk Partisi umuml reisi olacak diye bir 

aide olmadrgr gibi oyle bir an' anenin te
ssi.isi.i de mutlak bir zaruret degildir. 
amanla bu vaziyet ha§ka tekamul §ekil

eri alabilir. Bugiinki.i hal heniiz b~ti.in 
hrslarile i~inde ya§adrgrmrz yakm hir ta

ihin devamrdrr da onun i~in Cumhur Re- !"' 

simizin saym §ahsiyetinde k1ymetli ino
i.ini.in Parti umumi §efligini dahi deruh-. 

[ArkaSt sa. 9 siltun s tel Maliye Vekili Fuad Agrah 

............... G.813tas·ar·~·y'la ......... B.B'ijlki3ij ......... be·rabe·re .......... k8ldi ............ . Anteblilerin and1 
«Rahat uyu Ulu Ata ! Eger birgiin 
yiiksek menfaatleri icab ettirirse, 

e etmege davet olunmasr en kuvvetli ihti
alini ileri siirmi.i§ ihulunuyoruz. Atatiick 

e ismet inoni.i adlan harbde ve sulhta o 
adar yanyana bulunmu§lar ve o kadar 

' ayna§IDI§lardrr ki hazin fanilik cilvesile 
ramtzdan ~ekilen Atati.irkten bo§ kalan 
er ememmiyetli mevkiin ancak lsmet 
nonii . tarafmdan doldurulacaguu kabul 
diyoruz: Biitiln memleket ve hiitun mil
et~e. 

l-Iadise bize gene olanca canhhgile 
tatUrki.i hatrrlahyor. Cwnhuriyet Halk 
artisi dahi ebedi ,Sefin yara~tlg1 neka
ar ileri ise 0 kadar da geni§ ve derin an
amh bir milli mi.iessesedir, ve belki en 
i.iyiik milli mi.iessese. Milletin ebcdi ~e
i Partinin de tabit ve ebedi ;iefi idi. 0-
un maniveyti milletin hayatmda oldugu 
ibi Partinin varhgmda dahi daima en 
ogru yolu gosterici i§aret olarak hatira
nmiZI, hazrr ve gelecek bi.itiin nesiller 
tidadmca. siislemekte devam cdecektir. 
nun yerine kurtulu§ ve yiikseli§ bayra-

, DI kudretli ellerinde yiikseltccek yeni 
YUNUS NADI 
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durduruyorlar 
r (YaziBI 6 nc1 scihifemizde) 

fazla kanlaruntzl dokmege . amadeyiz » 
Dun, kahraman Antebin dii§man esa

retinden kurtulugu giiniin 17 nci y1ldo -
numu idi. Bu munasebetle ogleden sonra 
saat · 14 t.e Eminonii Halkevinde, biiyiik 
gi.inii tes'id maksadile merasim yapJ!mi§-

Merasime saat tam 14 te hep bir 
dan soylenen ve ayakta hurmetle 
nen istiklal mar§ile ba~lanmi§, 
ben doktor Osman Barlas. haml 
kiirsiiye gelerek ezciimle §Unlar. 
mi§tir: 
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TARiHDE BUYUI< DENiZ 
MUHAREBELER 

Tefrika No. 45 Nakleden: ABIDIN DAV£R 

( ~ehir va 
Muallimsiz kalan 

mektehlerimiz var 

Memleket Haberleri ) 
I 0,000 lirabk bir Bursa koyliilerin~ 
tazminat davasi • araz1 

Siyasi icmal 
Macaristan, italya ve 
Almanya ile beraber 

• l 
II 
I 

Salibe kar~I Hila I Bu vaziyetten bilhassa Hatamn eli kmlan ame

veriliyor 

Topraks1z koyliilerin 
hepsi arazi sahibi olacak 

riD talya, askeri ve siyasi biirun gayreti
ni, Akdenizde yeni bir Roma Impa
ratorlugu kurup ingiltere gib1, Fran

say! da bu denizde kendisine kar11 tefev
vuk sahibi ol,;,aktan ~Ikarmak gayesi 
ilzerinde temerkiiz ettirmi1tir. Bu mak
sadla bir taraftan Fransaya meydan o

kuyup her ne pahasma olursa olsun, bii • 
tiin Akden~ze ve 1imali Afrikaya sev -
kulcen cihetinden hakim bulunan T u -
nus tan F rans!Zlan ~·karmaiia ve diger 
taraftan da hem kendisi hem de Alman· 
ya ile miittefik General Franko'yu ni -
hai zafere eri1tirmege ~·hiiYOr. 

' Ha~hlar, M1s1r donanmas1 seferberligini bitirmeden san' at oku~t miiteessir 
I• k d " Jd dd F k • k Maarif Vekaleti, muhtelif meslek mek-r 

n 
t 

r 

" l 
S en er1yeye sa Ir ar. a at, zay1at verere tebler,· d .. h 1 b 1 11 · 1• 1 n e mun a u unan mua 1m u. e-

geri ~ekilmege mecbur oldular rin, salahiyettar elemanlarla takviye e
di!erek tednsata daha fazla ehemmiyet 

Venedik ticaretinin Anadolu sulanna 
yayclmasmdan zarar goren Bizanshlar 

r olmu~tur. Bunun lizerine Venediklilerle 
r -~ Bizanshlar ~ark . sulannda bogazbogaza 

deniz filosu ise miikemmelen hamlani -
yordu. Salahaddin ~ami ahp Suriyeyf de 
ilhak etti. Konya Turk devletinin eenub 
ve FiHstin huistiyan hukiimetinin 1imal 
hududuna dayandi. Bunun iizerine Kon
ya ve Kudlis ile arast a<;IIdi. Salahaddin 
Kudlis Kralhgina taarruz etti. Ha<;hlar, 
~ISir donanmast seferberligini bitirmeden 
Iskenderiyeye saldud1lar. Fa kat. zayiat 
vererek geri <;ekilmege mecbur oldular. 

'k'• b 1 1 '; geldiler. Deniz ticaret ve hakimiyeti. Ve-
b ,,

1

1,hj] nedikliler i<;in bir kazanc i;i, Bizansh-
o 1_ lar it;in bir hayat ve mernat meselesi idi. 

0 " Fakat Bizans, Yunan sulan-da Norman-
rd. ~,~•l" " I an ( N ormanlann Sicilyada ve Napoli-
z i' ~1 1 1 de bir devlet kurdukJa.nni ve Bizansla lz 
n 1 harbettiklerini evvelce yazm•;tik) tepeli- Salahaddin, Suriyedeki Turk devleti!e 

harbederken Ha<;hlar fmaiJ ganimet l,j]. 
diier. Saiahaddin I 177 de onlarla tekrar 
mlicadeleye giri~ti. Ordu ve donanmas·n• 
miikemmelen kullanarak Sina}'l geyti, 
Gazze'yi ve Askalon'u aldi, Kuduse on 

bO§ mil mesafede Remle'yi yakll, fakat 
kuvvetini dagittlgi i<;in ilsti>n Ha<;h kuv
veotlerinin baskmma ugrad.J. Gemilerine 
binemiyerek karadan Gazzeye ka~IJ, o
radan deniz yolile MlSlra dondii. Ertesi 
YII Ha<;hlar bir<;ok yerleri zap!ettilerse 
de, 1179 da FiHstine giren Salahaddm, 
Erdiio kenannda huistiyanlan peri1an 
etti ve Kudos yollanndan birine hakim 
olan Habibe kalesini aidi. 

~ •{: yebilmek ir;in, Venediklilerle ittifak yap-

\
' mak mecburiyetinde kald1. Fakat mutte-

'· ;f- r fik Venedik. Bizans kuvvetleri Norman
; ' {• I aria degil, KorfU' da birbirlerile dogu~-

, ,. \ ' tiiler. lki miittefik donanma birbirinden 
;. I .IT aynlaken Venedikliler, Bizanshlara mut-
T l 
.1 li\ hi! hakaretler yaptrlar. Korfu vak'aSI, 

t~· Venediklilere kar§I butiin Bizans ;ehir -
r'r • lerinde btiyiik bir infial ve kin uyandirdi. 

., 1, i Ve Bizans halkt Vened.iklilere gayrires-., j\ mi bir barb ar;II. Bu yuzden Venedikli-
1 1 \ ler, Y akin!ark ticaretinden vaz ge<;tiler. 
1 'l· Bizans deniz tieareti inki,afa ba,Jadi. 
1 

1 Boylece 14 YII ge<;ti. Venedikliler, niha-
1'11 l~ yet. Bizansla ticaret yasagim kaldudi1ar. '4' 1171 den itibaren 1000 e yakm gemi. 

, : r 1 ~ 1 
] 0,000 den fazla insan, yuz binlerce li- Salahaddinin karde1i T ugtekinin yan· 

~ :'· ' 1 rahk mal Bizans sularma ak!I. 12 mart h1 bir hareketi Konya Turk devletinin 
.\I i ' 1171 d B' s fmparator · t' sabrmi tliketmi•ti. Suriye cephesi'nde iki " . ,1, , e 1zan Wiun I§are 1 ' 
1 · · B' II "th' b' k bl kl Turk ve islam devleti arasmda harb baij-" ,1, Jzenne IZans 1 ar mu I§ Ir asa 1 a I d B d S J•h deli 

1 I .,1 • Venedik1ileri kestiler; p;emilerini yakblar; a '· u yilz en a a a n 1180 de a· 
,, 1j 1.! nallanm zaptettiler; Korfu'da ug"rachk- labilecegi Kudusii hirakarak Ha~hlarla 
' r' .'',1 an hakaretlerin on mislini yaptilar. f. . miltareke yapb ve Suriyeye dondii, 
i ,1 /'' tence ile olduriilenlerden ba1ka binlerce Ofiincii Haflr seleri 
"' '';~_.,a6n zincire vuruluo zindana a bid!. 1182 de, Ha<;h1ar Samdan Hicaza 
'·). l1 Venedik. hemen Bizansa harb ilan et· giden bir kervam vurdular. Mlitareke 1:,1 '· i. B_e; ay ir;inde 100 ~ektiri ve 20 bilyiik bozuldu ve boylece il~iincu Ha<;h seferi 
1,, '\ · 11! 1akhye toplad1. 15,000 kara askeri ta~, .. ba,Iad•. M"" filosu, denize hakim ol -

:. ' 1 •an bu donanma, Adriyatikte Ragilza- muj, Suriye ve Filistin limanlanm alarak 
j' 1 •': ian ba,IIyarak butiin Yunan 1ehirlerini zaferden zafere kojuyordu. Y a1mz Sur 
I' 11 ; •1 aka yaka Ege denizine geldi. Fakat kalesi hiriatiyanlarm elinde idi. Taberiye 

'• • •rada fiTIInalara yakalandi. Harab ol- kalesi de du;tiikten sonra Ha~hlar butiin 

1 ':~u. nra, mem e ebne on u. uvve en e u a emn gar m a urK ' I· I l I So I k . d" d" k tl 'I b k 1 ' b d T" I 

e I - Bizans, Tiirk devletina' rek~ hjjpum ordusile kat'i bir meyd;m muharepesi Ver· 
1 1. •' 1 tti. ikinci K1hc Asian, irnparatoru· mag· diler. Turk ordusu muharebeyi kazandt 
' '• i b et!erek deniz k1y1)~rmd¥.;i. memle.k~t- ve Sal.ihaddio Eyyt<bi 1187 de Kud;i.u 

ini kurtard.J (1176). Har;ldardan ald1. Oniar 1099 da Ku
Andronikos Komnenos'un 1183 ten diisii a1diklan zaman butiln miisliimanlan 

185 e kadar siiren kanh impar~torlugu kesmijlerdi. Salahaddin Eyyubi Kudii
manmda Bizan•, ihtilaller, isyanlar 1• su istirdad ettigi zaman Hao;h esirlerin 

nde bunald1. Fa kat Turk devleti, ba§· fidyelerini kendi hazinesinden vererek 
' bir Turk devletile harbetmekte oldu- onlan kurtardi. Halbuki Hao;h riiesaSI. 
J io;in bu ar.arjiden istifade edemedi. kendi adamlanm kurta~mak i~in, Kudiio 
irinci Har;h seferi esna•mda, anarji ve kiliselerinden topladiklan k1ymetli ejya
•hili barb io;inde bulunan MISIT, 1165 'fl. feda edemiyecek kadar ajagihk gas • 

Tiirklerin, yani Musul Krah Nu•ed· termijlerdi. 
n Zen.ginin tabiiyetine ge<;mi1ti. MISlr· Kudusten ve etrafmdan ka~ip kurtu • 
1 $ii bir vezir, Filistin Kralile gizlice labilen biitiin Hao;hlar Sur kalesinde top· 
Ila§h. Bir frenk filosu lskenderiye li- !anarak Avrupadan imdad istediler. Sa
anini i§gal etti. Nureddin Zen.ginin ku- iahaddin ordu ve donanmasile 1188 de 
andam o;ekilmek mecburiyetinde kald1. Sur'u ku§alb. KI§lll flllmalan Hila! do
ahire 1161 de huistiyanlann taarruzu- nanmaSini, vakit vakit, abluka}'l terke 

ugrad1. Y ap1lan canavarhk 0 kadar mecbur ediyordu. Cesur Rum ve !talyan 
rkuncdu k:i ;lii Halifesi zevcesinin sao;· ka<;ak<;Ilar~, denizden kaleye yard1m edi
rile beraber Nureddin Zenl!iye yolla- yorlardi. Bu yuzden muhasara uzad1. 
~I mektubda §Oy]e diyordu: Sur muhasarast esnasmda kalenin iinun
«Size ~\erinden birinin sa<;lanm giin- de karada ve denizde biro;ok muharebeler 
rdigimiz kad.Jnla~ MlSlra gelip namus- oldu. MISir donanmaSI, denize b5kimdi. 

lA.rka.st var) m1 frenklerin ellerinden kurtannamz•
1
,......,. _____________ _ 

iyorlar.» 
Nureddin Zengi Konya Hiikiimdan ~air Mehmed Akif i~in 
nci K1hc Aslanm eni,tesi idi. Konya 

l. 1. ~letile iyi ge<;inmek istiyordu. MISua yapdacak ihtifal 
~ ~ ~ 1 ordu giinderdi ve Misirhlan Jmisti- Btiytik ~air Mehmed Akifin oltimii -

\ l 1larm zulmunden kurtardi. niin ik.inci yldoniimii olan 28 kanunu -'·J' 1 1167 de Salahaddin Eyyubi MISira evvel ~ar,amba gtinii btiytik bir ihtifal 
1 :· -zir oldu. Arab degil. Turk oglu Turk yap1lacagmt yazmi§!Ik. Bu ihtifale aid 

· · t i n Salahaddin Eyyubi, Azerbaycamn program hamlanmi§lir. 
. Uvin kasabaSI halkmdan bir Turk olan Universite gencligi o;ar§amba giinli 

~ 1 ~- ~,· 1i'nin torunudur. Babasmm ismi Nee- Universite konferans salonunda topla -
1 -~din Eyyubdur. Necmeddin, Bailbek n~c~k ve merasime, bir dak.ika ayakta 

· • k' k d sukut etmekle ba~Janacak!Ir Bu su -
"- esi almdigt va II oraya uman an ta- 'retle bu" .. k . . h .. 
., · · · c: 1 1 b k 1 · • yu ~aiTm ru u taZJZ olunacak-
1- eddmi;hr . .,.am I ar u a eyi zapte.· tir Bundan sonra 1 t'kl"l 1 

· · ~ · · N edd' E b <::: • s 1 a mars1 <;a ma-
' j r en vakil ecm m yyu • .,.a~a cak ve docent Ali Nihad taraf;ndan §a-

\ .: liruldii. Sonra ;lam, tekrar Nureddm irin edebi hayah hakkmda bir konfe • 
1 . 1: ngi tarafmdan zaptedildi. Nureddin rans verilecektir. 
11 I.- >ginin Kahireyi frenklerden ve vatan Bundan sonra !stikHU mar§tnm giif • 
"~ i 1i ;lii vezirden kurtarmak i<;in MISira tesi, Canakkale ~ehidleri, ve sairin eser
'' .-derdigi kumandan Eseduddin $irkuh, lerinden mtintehab ~iirler okunacak!Jr. 

, I ·~ ihaddin Eyyubinin amcaSI idi. Am- Toplan!Ida bulunanlar bundan sonra 
1 i i~ ~ iildiigii 2.aman yerine Salahaddin Edirnekao1dak1 §ehidli~e giderek mer-

• 'o !Ubi kum,andan oldu. Salahaddin 1174 hum ~airin yapilacak kabri i~in ilk ta~I 
V!ISlrda Eyyubiler devletini kurdu, kovacaklardtr. 
~ece MISlrln resmi mezhebi olan ~ii- Ayni glinde ii~le namazmdan sonra 
>rtadan kalkti ve yerine Siirmilik kaim BeyaZid carniinde de istanbul hafizlan 

I. 

ialahaddin, MISlrm k"ra ve den:z 
I vetlerini duzeltti. Ordu Turk zabit!eri 

i ,•'ll ~e ve ekseriyetle Turklerden miirek
.,__ i. Bu ordunun arkasmda Turk, Mt

ve Suriyeli mihliimanlardan murek-
1·; islam sancag1 aliinda toplanmij, bir 
· t vard1. Salahaddin hemen taarruza 

· ·. KlZII denizdeki donanma, evvelce 
ra aid olan jskeleleri zaptetti. Ak-

tarafmdan Mevlid okunacakltr. 

Ba§ma rak1 §i§eai atmJ§ 
Ni§anta§t Me§rutiyet mahallesi Orta

~iftlik sokag•nda 24 numaralt evde a
luran Bolulu ah~•. evvelki gece · saat 
23,30 da, kom~usu Hasan YJldtzla kav
ga ederek ba§Ina raJa §i~esi atnu§, ken
disini agiTca yarlamJ§ttr. 

Yaraii, ~i§li <;:ocuk hastanesine kal • 
dm.lnw;, suglu ahg1 yakalaJlllll§ltr, 

verilmesine liizum gormil~tiir. 
Vekalet, Ertik ve Teknik bgretim 

Umum Mudurliigu. meslek ve ••n'at o
kullarmda mlinhal bulunan bu muallim
liklere, miimkiin olan sur' a tie muallim !a
yin edecek, tedrisatm daha fazla sekte
dar olmasma meydan vermiyecektir. Ders 
senesinin yanSina gelindigi h,alde Kasta
monu, Trabzon, Edime, Adana, Elaz1g, 
Bursa, Manisa, Aydm ve Samsundaki 
meslek ve san' at mekteblerinde baZJ ta
rih, cografya, almanca. franSizca, tilrk~e. 
f1zik, kimya, tabiiye, matematik, makme, 
motor, jimnastik, d&ktilografi ve steno
grafi muallimlikleri milnhal bulunmakta
dir. 

MOTEFERRIK 

Y eni <;ankaya kaymakamJ 
Beyoglu Kaymakarm Dani§in Qanka

ya kaymakamilgma tayin edildigini 
yazm1~hk. <;ankaya gibi mtihim bir ka
zanm kaymakamltgma tayin edilmi§ 
olmas1, Dani§ i~in bir terfidir. Dani§, 
yakmda Ankaraya giderek yeni vazife
sine ba§ltyacakhr. _ ............. _ 

Turgudluda sari hastahk
larla miicadele 

Turgudlu (Hususi) - Civar vilayet
Jerde lekeli humma, ~igek ve sari seha
ya iltihabt ba~gosterdigi Manisa Vila -
yeti s•hhat mtidiirltigii tarafmdan ha • 
ber verilmekle kazarruzda bu hastahk -
lardan korunmak igin hlikfunet ve be
Jediye doktorlan derhal faaliyete ge<; -
mijler ve mekteb talebelerine siiratle 
~i<;ek ajiSl tatbik edilmi§ ve dart ayhk
tan 35 ya§ma kadar herkesin meccanen 
~io;e'k a''" yaphrmast io;in Belediye Ia· 
rafmdan halka bHdirilmi~tir. Belediye, 
fakir halkm ~ama~IT ve elbiselerinin YI
kanma~I, iitillenmesi ig.in bir hamam is
ticar etmi~tir. 

Bu hastahklardan korunmak igin hal
km anltyabilece~i bir ~ekilde el ve du -
~ar afi§leri tabettirilerek bUtlin· b.alka 
tevzi edilmi,tir. , 

. Turgudlunun en c;ok muh.tac olduki 
bir hastane binast in§aSI ic;in fidanhgt 
yan1nda ve ~ehrin mutena mevkiinde 
Belediyemiz tarafmdan miinasib bir 
mahal ayrtlmlj ve bu hususta icab eden 
muameleler tekemmiil etmege ba§la -
mi§tir. 

Konyada bugday satiti 
c;;ok dii!iik 

Konya (Hususi muhabirimizden) 
Buglin i~in Konyamn mlihim bir derdi 
var: Koylii istihsal eyledigi hububatt 
satacak yer bulam1yor. En iyi cins bug
daym kilosu iig buc;uk kuru~tan mli§te
riyi nazla buluyor. Ziraat Bankasmm 
c;ift~iden bugday, arpa almaSI, c;ift<;i ic;in 
btiylik bir timiddi ve ziirra ancak bu 
allClya dayanarak rahat nefes alabili -
yordu. Fakat epeyce zaman var ki, Kon
ya Vilayeti mmtakasmda Ziraat Ban • 
kasmm bugday, arpa alma i§leri durdu. 

Bir zaman, bunun Ofise devredilmi~ 
olmast ve Ofisin le§kilil.t yaparak bug -
day altmma daha geni§ mikyasta de -
vam edecegi hulyasile avunuldu. Fakat 
aradan ge<;en uzun zaman zarfmda Qfi. 
sin mlispet hi<;bir faaliyeti gorill -
medi. -···· Develide grip salgini 

Develi (Hususi) - Kazamtzda son 
giinlerde grip artmijlir. Bir salgm ha -
Iinde devam etmektedir. Zayif biinyeli 
ve bilhassa ufak ~ocuklarm s1hhatinden 
korkulmakta ise de ~irndiye kadar grip
ten 1 Oltim olmu~tur. Mevcudii azalan 
Merkez ve lstiklal ilk okulunun kapa -
hlmas1 ic;in Develi hiikfunet tabibligi -
ne mliracaat edilmi§, gripten mekteb -
Jerin kapahlamtyacagt talimatname ica
bt ve ancak s1hhiye komisyonunurl. ve
recegi kararla kapahlacagt siiylen -
mijlir. S1hhiye komisyonunun toplan • 
maSI io;in de henliz bir tejebbtis yoktur. 

BOyle nazik bir zamanda gerek SJ!i -
hiye komisyonu ve gerekse Maarif Ve
kaleti salgm gripin ontinii almak igin 
evvelemirde Develideki mektebleri ka
patirsa tehlike bir dereceye kadar tah
fif edilmi~ olur. Bu da vaziyetin vaha
me!ine gore yaPJlmast icab eden ge -
rekli i~lerden biridir. 

••••• 
Konya Vilayetinde bulunari 

komiir madeni 
Konya (Hususi) - Vilayetin Bey

§ehir mmtakasmda maden komiirii ara
malan mtispet netice vermi~ ve yirmi
jer kiloluk kayalar halinde komiir ~·k
maga ba~lam1~tlr. Jeologlar bu komiir 
havzasmm c;ok geni§ oldugu hususunda 
miittefiktirler. Halk, biiylik bir sevinc 
i~indedir. 

lede olup olmadigi 
ara~hnlacak 

fst,anbul Asliye 4 iincil Hukuk mah
kemesinde, bir kurek fabrikasmda olan 
kazadan dolayi a<;Ilan 10,000 lirahk taz· 
minat davasma bakilmaktadu. 

Hadise, Y edikulede Keropi'nin kurek 
fabrikasmda ge<;mi§lir. Davaci orada kii
rek yapan i1o;:ilerden Ziya isminde bir 
gencdir. Davasma gore, kendisi, 2 ki;ile 
i;liyen kankadim kollu bir tazyik maki
nesile ~ah§Iyor, bir arkadaji da yamnda 

durmuj, kolu ao;1p kapiyormu§. Ziya, bu 
suretle kapak a<;Ilmca, elindeki sar; par
~aSim araya sokup, istif edince, arkada11 
tarafmdan kolun tekrar hareket ettiril -
mesile, kapak kapanm11 vaziyete geliyor 
ve aradaki sa~ da bu tazyikle kurek !ek
line getiriliyor. Bundan 6 ay evvel, gene 
bu i1 yapiluken, bir seferinde arkada§I 
Mahrnud, Ziya daha elini <;ekmeden ko

lu harekete getirerek, bir kazaya, sag elin 
aray,a Siki;masma, el kemiklerinin kml
masma sebeb olmu?. Y aral1, ermeni has

tanesine kaldmlmi§. orada 2 ay tedavi 
giirmu1, opera tar iyi old~una dair ra
por vermi;, hastaneden <;Ikanlmij. 

Bundan sonra fabrikadan r;•kan1digi· 
nt da kaydederek tazminat davaSI a~an 
Ziya, 10,000 lirahk dav,asmi Baronun 
adli muzaheretile takib e!Jnektedir. 

Ziya, Adli T1bba giinderilmi;, yap!· 
Ian muayene iizerine, kemikleri kmlan 
elin hareket kabiliyetini yuzde 50 nispe
tinde kaybettigine rapor yaziimi!. Ke1if 
yapilmij, 1ahidler dinlenilmi;. 

Mahkeme, bu safhada 1ahidlerin ;e
hadetine gore i1in tekrar ehli vukufa ha
valesile, hatanm kimde oldugunun ve za
rarm tayinini kar,arla~tlfmt§tlr. 

~ehrin s1hhi vaziyeti 
ve grip vak' alari 

Bursa (Hususi) - Bursa ovastmn 
Golb~at mmt'akasmda kurutulan batak
hklardan elde edilen ktymetli ve mlin
bit arazinin toprakSJz kiiyluye tevzii 
i~ine ba§lanmJ~!Ir. Kurutulan gOlden 
meydana <;1kan on bin donlimden .fazla 
arazi, bu go! civanndaki on be~ kaye 
tevzi edilecektir. Bu arazinin paftalan 
yapiimi~, toprak alacak kiiyllilerin isim
leri de lisle halinde tesoit edilmi§tir. 
Beher doniimiine be~le 25 lira arasmda 
ktymet takdir edilen bu topraklar, koy
Jliyii on sene borclandtrmak suretile 
tevzi olunacakttr. Tevzi i~inde yer be
j!enmek gibi yersiz nizalara meydan 
vermemek igin toprak taksimi kur'a ile 
yapi!acakttr. Kararla§tmlan tevzi esa
st, koylliler araSinda her ferdi toprak 
sahibi etmek ve toprak temelllikiinii bir 
seviye ve hizada temin edebilmektir. 
Bu esasa gOre, kan kocad~n ibaret her 
c;ift bir aile olarak kabul olunmaktad1r, 
Bunlara aile ba~ma dokuzar doniim yer 
verilecektir. Ailenin diger ferdleri de 
fiqer dOniim arazi a1abileceklerdir. Ayni 
aile i~inde evli olarak bulunan ~ocuk -
lara da miistakil aile muamelesi yapt~ 
lacagt igin bu tarzdaki a.ilelerin top -
raktan istifadeleri daha ~ok olacakt1r. 
Ancak elinde halen arazisi bulunan -
!arm bu arazi miktan tevziat mikta .. 
nndan tenzil edilecektir. Bu suretle her 
kiiylli ailenin toprak sahiblil!i bak•mm
da birbirinden ajagt kalmamast temin 
edilmi§ olacakttr. 

Bu haber ova koylerimizde biiyiik bir 
sevinc ve minnetle kars1lanmt~br. KOy· 
Jliler, kendilerini dti~iinen hiikumete 
~tikranlarmt ne suretle ifade edecek -
lerini bilemediklerini .Oylemektedir -
Jer. 

KOLTOR lsu:RI 

Ilk tedrisat muallimleri de 
maa§larJnl umumi muva

zeneden mi alacaklar? 
!;i:mdiye kadar siiriincemede kalmak-

$ehrlmizde grip vak'alan gittikc;e ~o- ta olan ilkmekteb muallimlerinin k1 -
gahyor. Bilhassa. vukualln mektebler- dem zamlart meselesinin halli i<;in esas-
deld tesirab olduk<;a iledemi~tir. Maa- 11 bir ~ekil kabul edilmi§tir. 1 

rii mitd:Urlligii, basta tal eben in miktah• · · 
t. tk'k b I ·1 Muallimler, ancak lnhilal vukuun,da m e 1 e a~ ami§ IT. . • k d. -1 · • • '· "•J , , • r , .· ~) .,. \J 1, 1 em zamrm a abilecek bir sure!te 

-Grtp salgm ... hahm aldigJ - takall'ae terfi edeceklerdir. ilkmektel'>'fn'Ua11iln
mekteblerin btr muddet kapatilmaSI da 
mevzuu bahstir. Viliiyet htfzisSihha ko
misyonu, bu hafta i<;inde toplanarak 
~ehrin s1hhi vaziyetine aid raporlan 
tetkik edecek, gerek urnumi yerlerde, 
gerekse mekteblerde almmast !az1m 
gelen tedbirler hakkmda kat'1 kal'<Ir -
Jar verecektir. _._... __ 

Sirkeci gar1 in~aati 

lerinin iicret ve maa~lanmn muvaze
nei umumiyeden verilmesi de umumi
yet itibarile kararla§hnlmijltr. 

Karar, tatbik sahasma girdikten son
ra Vilayet !darei hususiye btitgeleri ol
dukg~ geni§Jiyecek, muallim maajla -
rmdan ka1acak paran1n diger ihtiyac -
lara sarft kabil o!acaktu. 

SACLIK /SLERI 

Miidiirliik bina anyor 

Simdi General Franko' nun, kiiiD en 
!ickletli bir zamanmda butiln kuvvetile 
biiytik bir taarruza ba!lamaSI da bunu 
gosteriyor. F akat ltalya, Akdenizde a -
deta bir hayat memat milbarezesine gi
ri!mil olmasma ragmen, miittefiki AI • 
manyaya orta ve 1arki A vrupada yar • 
d1m e!Jnekten geri dGrmamaktadn. 

J aponya, Almanya ve ftalya arasm
da, zahirde merkezi Moskova'da bulu -
nan O~iincii Enternasyonale kar11 mii1· 
terek bir savSjm, hakikatte ise blitiio rna• 
naSI ve !iimulile askeri ve siyasi mahi -
yette olan ittifakm mlimeyyiz vasf: da 
bu li~ biiyuk devletten herhangisinin gi
ri§mil oldugu mu.azzam ve mli1klil te • 
,ebbiiste, kendi kuvvet ve nufuzile altm
dan kalkmakta tesaduf ettigi zorluga 
kar11, diger mlittefiklerinden herbirinin 
her fedakarhgi gaze aldiTarak bu devle· 
te yardtm e!Jnesidir. 

Umumi Harbden sonra Macaristana 
ve Macar milletine ilk dostluk elini uza· 
tan, onu teselli eden ltalya olmu1tu. ltal· 
yanm, Macaristanda belliba1h menfaati 
ve alakaSI olmadigi hal de, adeta garaZSiz 
ve ivazs1z gibi gosterdigi teveccuh, Ma -
carlarm derin minnettarhihm celbetti~in· 
den Mussolini, Macarlar iizerinde rna • 
nevi, buyuk bir niifuz kazanrni$ti. 

Simdi ltalya bu nufuzdan ;,tifade 
ederek muttefiki Almanyaya muessir 
yard1mda bulunmaktadu. Cekoslovak -
yadaki ekalliyetlerin kendisinden ayrii -
masma yo] a~an ve bu ugurda yeni bir 
umumi barbi gaze ald1ran Almanya ol· 
mu1tu. Almanya yalmz Sudet Alman -
lannm degil; eski Avusturya Sileyzya'si 
Lehlilerinin ve cenubi Slovakyadakj Ma· 
carlann d& aynlmalanna mij,c;ah_.eret 
gostermi¥i,..... . . c 

ViyanaCla.' Almanya ile italya bir • 
li'kte, Cekoslovakya ile Macaristan ara• 
smda hakem Sifatile verdikleri kararla 
Karpat Ukraynasmm miistakil bir hli • 
kumet olarak Cekoslovakya camiaSI i~in• 
de kalmasma hiikmetmi1lerdi. Bu htik• 
me rai!men Macaristan bir baskm ve 
darbe ile Kar.pat Ukraynasmt ele ge~ir
mekte gene ISTar ettiginden Almanya 
boyle bir harekete dogrudan dogruya 
miidahale edeceiiini a~Iktan a~Iga hem 

Sirkeci gannda in~aat bitmek iizeredir. 
Yakmda ;ehrimize gelecek olan Nalia 
V ekili Ali <;etinkaya, bu binanm ar;Ih§ 
tiirenini yapacak!Jr. 

istanbul S•hhat ve !c;timai Muavenet kendisine hem de Lehislana ihtar etmi1· 
miidiirliigli, daha milsaid bir yer bul - ti. 
du~u takdirde §imdiki binadan c;•kmak Almanyanm bu miimanaati, Macaris-

Diger taraftan garin Sirkeci cephesl

nin denize kadar olan sahil k1•m• de YI· 
k•larak ~amamile ar;Ilacakhr. Sirkecideki 
eski Antalya amban binasile, alah zirai
ye deposu ittihaz edilen bin.alann yikii

maSina ba§lanm11tir. Bundan sonra ora -
d,aki kii<;iik me~id!e ufak barakalar yi· 

hlacak, Sirkeci gar binaSIOID anti lama
mile, deniz kenanna kadar a<;Iimi~ bu

lunacaktir. 

niyetindedir. tanda, kendisine kar11 hayli ho1nudsuz • 
Bunun sebebi, binamn biiro tejkila - luk uyandum~ll. D~er taraftan da Ma• 

tma uymamast ve memurlart istiab e- caristandaki 600,000 ki1ilik Alman 
dememesidir. ehlliyetinin biiyiik Almanyadaki ha • ····-

Eski hapisanenin on k1smi 
yJk1lacak 

Aldigimtz habere nazaran yakinda 
eski hapisane binas1n1n On k1smtn1n YJ.· 
klmasma ba!>lanacaktr. Bu klstm Y1 -
klldiktan sonra baSil olacak vaziyete 
gore asi! binamn ytklhp ytktlmamasma 
karar verilecektir. 

S1vasta c;;imento fabrikasi 
S1vas (Hususi) - ~ehrimize ~ok ya

km bulunan Ntimune ~iftligi civarmda 
Stimer Bank tarafmdan kurulmakta 
bulunan ~imento fabrikasmm elektrik 
ihtiyact kaqllanacakbr. Bunun i~in be
Jediye, elektrik santraline bir regtilat6r 
havuzu yaptmlmi~, bu suretle fabrika
mn elektrik sarfiyalt artmlmt~ttr. On 
iki bin lira sarfile yakmda c;imento fab
rikast da elektrige kavu§m~ buluna -
cakttr. 

~ehrimizin temiz igme su ihtiyacm1 
kar~•lam•ya gah§an belediyemiz, bu 
defa boru suyu ~ebekesi ve su ahm yeri 
tizerinde icab eden fenni IS!ahatt ikmal 
ederek su i~lerini iyi bir hale getir -
m;,tir. 

c ha!k Partisi Trabzon kongresi 

Trabzon (Husus!) - Trabzon Vilayet Parti kongresi, Vali Refik Kurultarun 
riyasetinde toplanmt~, vilayetin kalkmmast yo!unda yapt!an ve yaptlacak olan 
i§lere aid raporlar okunmujlu.r. BunlOl'dan bir klsmt biiyiik kurultaya iblaj! 
edilecektir. Yeni idare heyeti segildikten sonra kongreye nihayet verilm~tir. 
G&nderdigim resim, kongrede bulunanlardan bir lusnum .gostermektedir, 

rekete uymasma miimanaat edilmesi ve 
Macarlar arasmda milll sosyalistligi or• 
nek tutan cereyanm da 1iddetle takibata 
ugrattlmaSI Almanyada Macarista • 
mn umumi siyasetine kar11 ho,nudsuzluli' 
uy andmm!b· 

Halbuki Macaristamn mil!i hudud • 
lan haricindeki ukdadanm heniiz kendl 
camiasi ic;ine alamamas1 gibi. chemmi• 
yet· verdigi daha yakm ve daha buyillC 
meseleler~ Almanyadan uzakla1masi 
yiizunden, biisbiitiin kaybedecegi de a1i· 
kiirdt. Almanya dahi bin senedenberi 
Almanlarla beraber yirriiyen Macarlari 
bii'sbtitun kaybettigi takdirde, orta ve jar• 
ki Avrupada takib ettigi biiyiik emelleriti 
tahakkuku gii~le~mi1 olacagm! takdir 
ediyord\1. 

hte, Almanya ile Macaristan arasin• 
daki eslki samimiyeti ve i1birliiiini iade 
etmek iQin Mussolini kendi Hariciye Na
zm ve damadt Kont Ciano'yu Pe,te'ye 
gondermi§ti. Buradaki miizakere ve t"' 
maslann kat'i neticesi olarak Macaris " 
tan tamamile Berlin - Roma mihverine 
baglandigmdan Avrupadaki iki devlet 
ittifak1 iiM;Ier bloku olmu&tur. 1\vusturya 
ile Sudet'leri alarak seksen milyonluk bir 
devlet olan Almanye. ile ltalyanm Av" 
rupadaki nufusu yiiz yirmi be~ milyonu 
bulmujtu. Bunlara Macaristanm ;)tiha • 
kile bu mtittehid kutlenin niifusu 135: 
milyonu bulmujtur. Orta Avrupada f1al• 
ya politlkasmm bir bilyilk gayesi de, 
hem kendisi hem de Almanya ile ~ok 
stkt dost olan Y ugoslavya ;le Macaris• 
tam11 iyice anla~alan ;di. Kont Ciano 
Pe1te seyahatinde bu gayeyi de tahak
kuk ettirrni1tir. Bu suretle 1talyanm yar· 
d1mile Alrnanya bir hayli buyuk zor • 
luklardan kurtulmu1 oluyor. 

f,fuharT~m f.eyzi TOGAY, 

Birinci Ziraat kon 
A~·~ gunii ruznamesi ne~redildi, 

· Ulus meydanmda biiyiik tezahiirat 

Ankara 25 (a.a.) - Birinci kay ve 
2iraat kalkmma kongresi umumi katib
liginden resmen teblig olunmu~tur: 

1 - Birinci kay ve ziraat kalkmma 
kongresi 27 birincikanun salt giinli saat 
11 de Halkevi salonlarmm mtiracaat • 
1ere ~azaran dar gelecegi anl§Ild1gtn ... 
dan, Biiylik Millet Meclisi Reisliginin 
ytiksek miisaadelerile Buyiik Millet 
Meclisi salonunda toplanacaktlr. 

2 - Ba,bakan Celal Bayar tarafmdan 
soylenecek olan ·~,II~ nutku a}'lli za -
manda radyo ile memleketin her tara
fma da yayilacagmdan idare amirleri
nin ve alakah tejekktillerin bu nutkun 
her tarafta dinlenebilmesini teshil et • 
meleri rica olunur. 

3 - Vaktin darltgt dolayiSile, ayn 
ayn davetiye gonderilmemi§ ve bu_ d·a
vet Anadolu Aj ansile yapliml§ oldugun
dan resmi azalarla vekaletler, roiiesse
sel~r ve ali mektebler mliessisler~i~ 
ve kendi arzularile i§lirak edeceklertn• 
26 birincikinun ak§'amina kadar umu
mi katiblige bildirmi§ olanlarm dogru -
dan dogruya Meclisi te§Tifleri rica olu
nur. Kongre vesaikini ve madalya ve 
l§aretlerini almi§ olanlar su:a:le umu
mi katiblige mtiracaat etmehdJTier. 

4 - Kongrenin birinci gtine aid ruz

namesi §Udur: 
A~·~ giinii 

1 
Saat tam 11 de 

Bliyiik Millet Meclisinde . 
1 - Biiylik Ziraat enstitiileri talebeSI 

tarafmdan tstiklal mar~t. 
2 - Ag1~ nutku. . 
3 - Y. Z. 0. taiebeleri tarafmdan zt· 

raat mar~t. 
2 

Halkevi konferans 
lilirnler ve yiiksek 
Jebesi tarafmdan ziraat 

Ulus meydamnda 
5 - Bundan ba~ka, 

niiniin Atatilrkiin 
tikleri ugurlu giiniin 
Iamakta olmasm1 da 
sek Ziraat Faktilteleri 
ktin Ankaraya 
den tam saat 15,30 da 
daki abideleri iinilnde 
caklar ve miiteakiben 
tUn abidelerine kongre, 
ktilte adma 'elenk 

Salt gecesi talebe 
Jayi yaPJlacakttr. 

6 - Salt sabahmdan 
Vekaleti tarafmdan 
olarak ve culak. yani 
dile ne§redilecek olan 
gazetesi olarak inti~ara 
kongre mlizakerelerini 
smt alil.kadar eden billtmn\ 
tiva edecektir. 

7 - Koylli aza i~in 
Faktiltelerinde 100 
ztrlanmJ~!Ir. !stasyonda 
nna ihtiyaclan olacak 
cek kongre filamalt bir 
makta ve Enstitii otobii 
ta~rah azayt fakiilteler 
i~in emirlerine tahsis e 
maktadtr. 

8 - Kongre azalan ;~· 
filimler, Ankara ve civa 
muhtelif hizmetlere aid 1 
<;tkacak olan • mak· ta g" 

9 - A<;th~ merasimi v 
nmdaki tezahiirat filme I 

Kongreye t$tirak edec 
A- Se<;im: Ankara 25 (a. a.) - ClgrE 
4 - Umumi reis. re, masraf1 kendilerine ai , 
Bir umumi reis vekili. k kay ziraat ve kalkmma \ 
Ug reis. rak etmek istediklerini b1 
Fahrl reisler. . . ba- Jerin sayi<I tic; ytizd<!n fa' 
B - 11 komisyon i~In rels ve maz 

b Jik ve maddi imkil.nsiZhk 
ta muharrirleri intiha t. 

d b 1 a taleblerin hensini kar§Il 
•• elerin toplantt salonun a u .. un -
uy • katiblik biirosuna muraca- sef imkan bulunamamt§ 

~~~ ~~:~;ri komisyon ve tali .komis - yliz kijinin kabul olunabi 
yonlara aynlmalan ve her komtsyon v~ mistir. 
tali komisyonun nerelerde ve han~I Koyllilerden bir ktsmmi 

I g•1nt bu bu mak pahasma dahi 
numara 11 salonda top anaca ' . • b,uJ1m<lui 
roda bulunduru1acak kara tahta iizer1n· mek ic;in tsrarda 
d k . d t t Jeri lmm1stlr. 
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Irak k~b'i~~e ..... ~t""'it"'"1:·diinl ispay::da 
istifa '-«c~., 

y eni kabineyi kurmaga Frank~ 
Nuri Pa~a memur edildi harekata 

Burgos 25 (a.a.) -
hesinde taarruz devam 
bugiin harekatta bulunan 
kendi bolgelerinde ileri 
vam eiini§lerdir. Cephede 
salaha yliz tutmu§tur. 

Bagdad 25 (a.a.) - lrak Ba~vek~li 
Cemil Elmadfai bu sabah kabmemn 
mii~terek istifasmi Kral Gaziye verrni~ • 
tir. Kabineyi le$kile Nuri Pa1a memur 
edilmil ve derhal yeni kabineye girebile
cek siyasi ~ahsiyetlerle isti1areye baj]a • 

mt~tlr. 
y eni kabineye girecek zevat !Unlar -

dir: •kJ d'k Kral F aysalin eski husuSI a em ue • 
terti ve eski nazirlardan Rlistem Hay • 
dar eski Gene! Kurmay ba1ka01 ve Y a
sin 'Pa;a Ha~minin karde1i T aha ~a~~ 
Ha1imi, eski mutasarrifl":rdan ve $Imdi 
varidat gene! direktorii bmer Nazim, 
Bai!dadm eski belediye reisi. ~a~:nud 
Suohi, eski nazulardan ve $Imdi RUm • 
rukler direktiirii Salih Caber. 

N uri Pa;a yeni namlart bu ak1am 
Krala takdim edecektir. 

Kabine degi~ikligi hi~bir hadiseye se
beb olmami~IIr . 

Filistinde kanh hadiseler 
Kudtis 25 (a.a.) - Dtin, Filistinde bir 

c;ok hadiseler vuku bulmu§tur. Ezciim
Je Liionan hudud bolgesinde !ngiliz 
k1taatile asiler arasmda bir muharebe 
vuku buldugu bildirilmektedir. 

Kudiis yak!llmdaki Hibert Samya ko
ylinde de 14 muharebe olmu§tur. 

Hayfada mutedil Arab partisine men
sub ~eyh Mukbil ve og\u sekiz miifrit 
tarafmdan olduriilmiijtiir. 

<;inde muharebe devam 
ediyor 

Tokyo 25 (a.a.) - Domei a]anst 
bildiriyor: 

Cepheden gelen haberler balen Sansi
de mtihim harekat vuku buldugunu bil
dirmektedir. M uratori' deki J apon kJtaa
tt, eski $ansi valisi General Ye~~is~an'm 
kumandasmdaki 61 ve 72 nci Cm ftr -
kalanm tardetmistir. J apon kitaah bu 
mevkii Sansi ve Sensi vilavetlerinden a -
yiian San nebre vararak F "? um~~i~e 
San nehrin birlestii(i noktadakt HotSI nm 
12 kilometre 1imalinde strateiik bir nok
tada olan Pan~ung-(:en'i i&gal etmi1ler • 
dir. • 

Hii.kumett;ier so•~u••l 
dayanacak 

Barselon 25 (a.a.) 
beyanatta bulunan 
demi~tir ki: 

«- Bizim dil:;m•mh.r~ 
ve ne de huistiyanlardu. 
saatini, kendilerini manevi 
ile bagh gormeksizin 
ler. Biz tspanyanm istilda! 
ve herkesin hlirriyete 
etmekteyiz. 

Halk cephesinin milli 
1spanyoilara hitaben bir 
retmistir. Bu vesikada 
yor ki: 

Du1man taarruzuna 
kat biz istila edenlerin 
tahrib edecek kadar 
cephede cumhuriyet~iler 
den p;une kuvvetlenmesi 
yuk bir itimad sebebidir. 
zamanda bulunuyoruz ki, 
ratik devletlerin p;oz1eri 
tir. Bunlarm semoa.tileri 
bizim i.;:in miiessir bir 

Du1man bunu bilivor 
kozunu oynuyor. Biz 
ve sivil balk1 biitiln ""'"u.tl•i. 

bir hareket ve Sih bir harb 
me~e davet edivoruz. 
Ordudan JV1.ar1n11~a'~l 

rilen 
Ordu 25 (a.a.) 

derilmek lizere dun 
il~ particle 251 <;uval i<; 
tir. Bu muamele, ;ehrimiz 
kooperatifleri birliginin d•s 
yapligi ilk temast te;kil 
operatif, fmd1k mahsuliiniln 
da revacmT temin etmek ve 

ler bulmak i,in faaliyetle 

d1r. 



SON HABERLER ATATURKTEN HEM NAll 

Birinci Ziraat kongresi I Cu~hur Reisimiz 
radyo evinde 

I-IATI RALAR VE iBRETLER MIHJ 

T evekkeli degil .. -3-
A~1~ giinii ruznamesi ne~redildi, talebe yar1n 

yapacak Ulus meydan1nda biiyiik tezahiirat 
Ankara 25 (a.a.) - Birinci koy ve 

ziraat kalkmma kongresi umumi katib
liginden resmen teblig olunmu§tur: 

1 - Birinci koy ve ziraat kalkmma 
kongresi 27 birincikanun sah giinii saat 
11 de, Halkevi salonlarmm miiracaat -
lere nazaran dar gelecegi anl§Ildtgm -
dan, Biiyiik Millet Meclisi Reisliginin 
yiiksek miisaadelerile Biiyiik Millet 
Meclisi salonunda toplanacakbr. 

2 - Ba§bakan Celal Bayar tarafmdan 
soylenecek olan a~Ih§ nutku ayni za -
manda radyo ile memleketin he:r tara
fma da yayllacagmdan idare amirleri
nin ve alakah te§ekkiillerin bu nutkun 
her tarafta dinlenebilmesini teshil et -
meleri rica olunur. 

3 - Vaktin darhg1 dolay1sile, ayn 
ayn davetiye gonderilmemi§ ve bu da
vet Anadolu Ajansile yapllm1~ oldugun
dan, resm1 azalarla vekaletler, miiesse
seler ve ali mektebler miiessislerinin 
ve kendi arzularile i~tirak edeceklerini 
26 birincikanun ak§amma kadar umu
mi katiblige bildirmi§ olanlarm dogru • 
dan dogruya Meclisi te§rifleri rica olu
nur. Kongre vesaikini ve madalya ve 
i~aretlerini almi§ olanlar siiratle umu
mi katiblige miiracaat etmelidirler. 

4 - Kongrenin birinci giine aid ruz
namesi §Udur: 

Agi§ giinii 
1 

Saat tam 11 de 
Biiyiik Millet Meclisinde . 

1 - Biiyiik Ziraat enstitiileri talebesi 
tarafmdan istiklal mar§I. . 

2 - A~l& nutku. . 
3 _ Y. z. 0. talebeleri tarafmdan Zl· 

raat maq1. 
2 

Saat 21 de 
Halkevi konferans salonunda zirai 

filimler ve yiiksek ziraat enstitiisii ta
lebesi tarafmdan ziraat mar~I. 

Ulus meydanrnda tezahiirat 
5 - Bundan ba§ka, yarmki sah gii

niiniin Atatiirkiin Ankarav1 tf'c;rif et -
tikleri ugurlu giiniin y1ld6nlimiine ras
lamakta olmasmt da nazara alarak Yiik
sek Ziraat Fakiilteleri talebesi Atatiir
kiin Ankaraya girdikleri ana tesadiif e
den tam saat 15,30 da Ulus meydanm -
daki abideleri oniinde tezahiirat yapa
caklar ve miiteakiben ~ehrimizdeki bii
tiin abidelerine kongre, Vekalet, ve fa
kiilte adma ~elenk koyacaklardtr. 

Sah gecesi talebe tarafmdan fener a
layt yaPllacakhr. 

6 - Sah sabahmdan itibaren Ziraat 
Vekaleti tarafmdan bundan sonra ayhk 
olarak ve culak:. yani koylii postas1 a
dile ne~redilecek olan gazete de kongre 
gazetesi olarak inth;ara bashyacak ve 
kongre miizakerelerini ve kon~e aza
sml alakadar eden bilumum tafsiltth ih
tiva edecektir. 

7 - Koylii aza i<;in Yiiksek Ziraat 
Fakiiltelerinde 100 yatakh bir yer ha • 
ztrlanmt~tlr. tstasvonda kongre azala -
rma ihtiyaclart olacak malumah vere
cek kong.re filamah bir memur bulun • 
makta ve Enstitii otobiisii, istasyonda 
ta§rah azay1 fakiilteler mahalline nakil 
i~in emirlerine tahsis edilmi§ bulun -
maktadtr. 

8 - Kongre azalar1 ic;in gosterilecek 
filimler, Ankara ve civan kovleri ve 
muhtelif hizmetlere aid tafsilat yann 
c;tkacak olan c Ulak:. ta gosterilmi§tir. 

9 - Ac;th~ merasimi ve Ulus meyda
nmdaki tezahiirat filme almacakbr. 
Kongreye idirah eJecek koyliiler 

A- Se~im: Ankara 25 (a.a.) - C>grendigimize go-4 - Umumi reis. 
k 'l' re, masraf1 kendilerine aid olmak iizere Bir umumi reis ve 1 1. 

koy ziraat ve kalkmma kongresine i&t'-
ij~ reis. rak etmek istediklerini bildiren kovlii-Fahri reisler. 
B _ 11 komisyon i~in reis ve mazba- lerin saym lie; yiizden fazladtr. Yersiz-

ta muharrirleri intihabt. lik ve maddi imkans1z.hk yiiziinden bu 
tlyelerin toplanti salonunda bu~.una - taleblerin hepsini kar§Ilamaga maale
k umumi katiblik biirosuna muraca- sef imkan bulunamaml!? ve ancak iki 

~~le dilekleri komisyon ve tali .komis - yiiz ki§inin kabul olunabilecegi bildiril
yonlara aynlmalan ve her kom1syon v~ mi~tir. 
tali komisyonun nerelerde ve hang1 Koyliilerden bir k1smmm a~1kta yat
numarah salonda toplanacagm1, bu bi.i- mak pahasma dahi kongreye istirak et
roda bulundurulacak kara taht~ i.izerin- mek iGin 1srarda bulunduklan haber a-
deki yaz1dan not etmeleri. lmmistlr. 
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lrak kabinesi diin lspanyada ba~ltyan 
• yent taarruz istifa 

• ett1 

Yeni kabineyi kurmaga Franko kuvvetleri ileri 
harekata devam ediyor 

ismet inonii diin geni~ 
tetkikatta bulundu 

Ankara 25 (Telefonla) - Cun~hur 
Reisimiz lsmet lnonu bu ak§am Radyo
evini §eref!endirdiler. Ba~vekil Celal Ba
yar, Nafta Vekili Ali (:etinkaya, Dahi
liye Vekili Doktor Refik Saydam, Ha
riciye Vekili ,Sukrii Saracoglu, Mil!i Mu
dafaa Vekili Kaz1m Oz.alp, S1hhiye v e
kili doktor Hulusi daha once gelmis .. 
lerdi. Saat 17, 1 0 da Cumhur R eistmiz, 
Stiidyoya geldi. Ba§vekil ve Vek11ler ken
dilerini kar§tladt. 

fsmet fn9nii, N aft a Vekili Ali (:etin
kayaya: 

- Programm ba§hyacagt saat radyo 
ile halka ilan edilmi§, §U halde ge<; kal
mtyahm, sa at 17 yi 10 ge~iyor, dediJ,.r. 

Radyo mudiir v~ §efleri, Cumhur Re
is1ne takdim edildi ve dogruca Radyoe
\'inin I numarah stiidyosuna g!dildi. 

fhsan Kiin~erin idaresindeki Riyascti
cumhur bandosunun cald1g1 !stiklal mar
~~ ayakta dinlendi. Banda, bundan son
ra &U program! a bir konser verdi: 

]. Offenbach'tan iivertiir Orphee aux 
Enfers, G. Bizet' den Arlesienne, son o
larak F. Popy'nin Hind Kervam dinlen~ 
di. 

lsmet fnonii, muvaffalt konserden do
laYJ, bando ~efme te§ekkiir etti ve !>li.id
yonun buyiik salonundan aynhrken: 

- Sizi alkt§Iamak da lazimdt, faht 
ilk defa geliyoruz, yapamadtk, ikinci 2e
li~te .hem te§ekkur eder, hem de alk,§la
nz, buyurdular. 

Biiyiik salonun c:linleyici mevkilerini 
ve balkonunu tetldk eden !smet lnonii, 
buramn daimi konserler verilebilecek ge· 
ni§likte oldugunu beyan etti. Salondan 
sonra Akustik dairesine ge~ildi. Ses. bu 
daireden g~erek aksisada temin olun ~ 
makta idi. 

Ba§vekil Celal Bayar: 

- Buras1 stiidyonun kubbesi, diyc la
itfe etti. 

Mutealuben 3 numarah salonda, Mes
ud Cemilin idaresindeki Turk miizigi kts· 
mt muvaffak bir konser verdi. Program; 
I 7 ve 18 inci astr eserlerinden tertib e'Jil-
mi~ti. Bekir Aganm Hicaz beset!li, ~aFi 
Efendinin Yi.iri.ilk semaisi Tanburi A§1k 
Mustafamn tiirkusii dinlendi. Mec;hu! bir 
bestekarm <<Bahann zamant geldi» ~iir
kiisile Arif Beyjn <<Gurub etti gune§, 
diinya karardt» §arklSl dinlendi. San' at
karlar alkt~land1. 

Bir hidise ve hir ziyafet 
V erdigi · haber hakikaten bir siirprizdi : 
«- Evleniyorum.» 
fetheden bahtiyar 

«- izmir Fatihinin kalbini 
kim?» «- izmirli bir k1z.» 

1922 ikincite§rininin 17 inci cuma gi.i
nii: <<Ankara muallim ve muallimeler 
dernegi>> umumi i~timamt yap1yor: Ham
dullah Suphi umumi reislige, ben de u~ 
mumi katiblige sec;ildim. Buradaki f.<u · 
mumi» kelimesinin o zaman husust bir 
ehemmiyeti vardt. Mademki Ankara 
Turk devletinin merkezidir; hizim de 
Tiirkiye muallim derneklerinin umumi 
merkezi olmam1z lazJmdi. Bizim kendi 
kendimize verdigimiz bu payeyi sonra 
Anadolunun butun muallim te§ekkiilleri 
kabul ettiler. 0 gunii meslek i~in ve mes
lekteki biitiinle§me bak1mmdan miihim 
samyorduk. Meger o gun yalmz hizim 
meslek ic;in degil memleket i~in de hadi
seli bir giinmli§: Son Padi§ah Vahid bir 
lngiliz zuhhsma hinerek vatandan o giin 
kac;h. 

0 stralarda hem yeni intihah1 haber 
vermek, hem muallimlerin hiirmetlerini 
arzetmek ic;in Gaziye gidiyoruz. Bizi 
Millet Meclisindeki riyaset odasmda c;ok 
ne§eli bir ~ehrey le kabul etti. Bize bizden 
evvelki idare heyeti zamanmda gec;en bir 
hadiseyi hikaye ediyor. 0 hadiseyi hep 
biliyorduk. Fa kat onu onun agzmdan 
dinlemek zaten ihretli olan hadiseye ayn 
bir k1ymet veriyor: 

Muallimler bir i~tima yapmt§lar; o ic;· 
timaa iki ii~ muallime hamm da i§tirak et
mi§, fakat hantm}ar on SITaya oturtuJuyor 
ve arkalarmda birkac; ma da bo§ bnakh
yor. Oyleyken ertesi giin Meclisin sank· 
hlar muhitinde muhim hir dedikodu ha§· 
lar. Miisliiman hammlannm erkeklerle 
i~tima yaprnas1; bu ne kiistahltktir. Hep
si toplamp ~ikayet i~in Gaziye giderler. 

Atatiirk onlan gene bu odada, gene o· 
turdugu yerde dinliyor. Onlar sozlerini 
bitirince ,Sef biiyiik bir hiddet tezahiirii 

gosterir: - Kimmi§ Muallimler cemiyeti 
reisi? Mazhar Mufid mi? Cagmn onu. 

Ve Mazhar Miifid birka~ dakika son
ra ir;eri girince giirliyen bir sesle ona ~lkl
§tyor: 

- Siz muallimler i~timamda ne yap· 
IDI§Slntz? N e ay1b §ey bu? 

Yazan: ISMAIL HABIB 

dermi§. Herkesin cam s1k1ld1. Fa kat her
keste gene bir iimid var: hi bittikten 
sonra gee; de olsa gelir deniyor, ve karar 
da verildi, sabaha kadar gecikse gene 
kimse gitmiyecek. 

Sofraya oturuldu. Sefirin kisa bir nut· 
kundan sonra Yunus N adi fransizca ve 
irticalen nutuk soyliiyor. 0 zamanlar 
Lozan giinleriydi. Lozan miizakereleri 
iki ay evvel ba§lami§ ve ancak yedi ay 
sonra bitecek, hatib Sovyet • Tiirk dost
lugunu anlathktan sonra bu dostluk sa
yesinde zaferi nastl kazandiksa Lozan -
daki . sulhu da kazanacag1z, diyor: 
- «lnonii» niin muzaffer kumandam, 
mutlaka «Lozan» m da muzaffer diplo
mat! olacak 

Nutuklardan sonra sohbet ve eglence 
ba§hyor. 0 zamanlar i~ki yasakti. Fa
kat sefarethaneler kendi devletlerinin 
topraklan saytld1g1 i~in burada oyle hir 
yasaga mahal olamazd1. !yi amma sofra
da guriiltii c;ok oluyor. Bir ses yiiksel
di: - T amata se~elim tamata! 

Bu rus~a kelime «sofra reisi» manasl
na geliyonnu§. « T amata» se~ilen zat 
Rus adetince sofranm yalmz reisi degil, 
mutlak amiri ve naz1m1 oluyor. Kaide 
haricine <;tkana cezalar verir. T amatahga 
miittefikan Agaoglu Ahmed Bey se~ildi. 
Masamn §eref mevkiine oturan sevgili 
tamatam1z «Ben oyle §akaya gelmem ha, 
diyor, kim olsa ceza virirem !>> 

Bu tamatahk ve bu cezalar da ayn bir 
eglence oldu. Cezalar psikolojik de. Me
sela cezaya hak kazanan i9Jlege hevesli 
biriyse tamata onu muayyen bir zaman 
~~~ekt:n menediyor, yok cezayt alamo 
I~kile aras1 ho§ degilse o zaman da o hay
di arka arkaya ve dolu dolu uc; kadeh 
i~ecek. Giiluyoruz, giiliiyoruz. Birdenbi· 
re ferahh haber: - Cazi geliyor, Gazi 
geliyor ... 

l'f=\\ iinku Cumhuriyetin biri 
lb::IJ fesinde zeytinyaglanna 

altmi§ nisbetinde makine 
kan§hnld1gmdan hahis bir haher 
Bunu, okur okumaz, ka~ za1ma:na; 
tanbulun en biiyiik bakkallarm 
II pahah ald1gim en me§hur 
tinyaglannm lezzetlerindeki 
bebini anlad1m. 

Bilmem ka~ defa filtre edilmi§, 
ml§, halis, muhlis, nefis, enfes, 
saf, §Crbet gibi diye rengarenk ve 
~§id ilanlarla sati!an bu zeytinr 
naho§ tadmt, bilhassa salatada hiss 
kendi kendime «zahir, kaTI§Ik ve 

yag yemekten saf yagm 1~ .. ,.~, ..... 
mu~um» diye kahahati kendi 
kendi dilimde ve damag1mda 
dum. Megersem, halis zeytinyag1 
hafif makine yagt viyormu~um, 
mu~uz da haherimiz yok I 

lstanbulun zaten nesi 
T ag§i§e, hileye mi.isaid her mad de 
luttur; hile]idir. Sudan, siitten 
zeytinyaglan, tereyaglan, yemek y 

yogurtlar, kaymaklar, ~ikolatalar, 
tes sal~alart, sucuklar, pekmezler, 
ler. helvalar, kahveler ila.. ila .. 
J 00 dememek i~in~ yiizde 99 
Bu yiizde biri de, benimki rna 
gildir, diye ba§tml agr1tmaga kalk 
lara kar§I a~1kkap1 btrakmak i~in, 
ettim. 

Muhtelif yiyecek ve i~eceklere 
tmlan §eyler, bari s1hhate dokunur 
maddeler olmasa... Hay1r, siite su 
tmrken bile miilevves kuyu suyunu 
mrlar. Zeytinyaglarmt bilmem 
makine yagile tag§i§ ederek i~imizi 
motore benzetirler. 

Sehir halktmn, memleket halkm 
hati her§eyden akdemdir. Mah 
mag§U§ §ey)er yiyerek olen ~ocukla 
hastalanan insanlar, bu 
k1ymetli, en buyiik servetidir. Bir 
hilekarlarm faz]a para kazanmak 
halkm sthhat ve hayatile oynam.1l 
hepimize suiksd yapmalanna 
edemeyiz. 

Belediyenin ve devletin s1hhiye 
lat1, bu mag§U§ maddelere kar§I 
bir miicadele ac:;mahd1r. Mevcud 
dele te§kilah geni§letilmeli, Bel 
kimyahanesi, fkhsad Vekaletinin 
tahlilat lahoratuan gibi miiesseseler 
vetlendirilmeli; ia~ maddelerinde 
Ian, halkm sihhatine zararh 
tag§i§ler asgari hadde indirilrnelidir. 

Cumhur Reisimiz, Mes'ud Cemili teb
rik etmek suretile heyete iltifatta bulun

du. 

Mazhar Miifid §a§akahr. Gaziden bu 
hareket mi heklenirdi? Sanklar muzaffer 
hir he§a§etle guliiyor. Sanklar ne§e i~in -
de. Gazinin sesi hep ayni tonla devam e
der: - Olur §ey degil, olur §ey degil! 

GeceyarlSina dogruydu, kiirklii pa!to
~~n~ .<sikardJ. Gozleri 1§1k, yiizii ne§e, ve 
1~1 tlttfat dolu. Herkesin ayn ayn ellerini 
s1k1yor. S1ra ban a gelip Yunus N adi 
takdim etmek ister gibi vaziyet ahnca 
« T am§mz, tam§mz» diyor ve mflm1 ok
§Iyarak altt ay evvelki (:ankaya mi.ila
katm telmihan ilave ediyor: <<Kendisile ~~ ..... ~~--~~~~~-"!'!"""'....; 
uzun uzun konu§mu§tuk.» Parti KurultaYJ 

Nuri Pa~a memur edildi 
Bagdad 25 (a.a.) - lrak Ba$vekili 

Cemil Elmadfai bu sabah kabinenin 
mu~terek istifasm1 Kral Gaziye vermi~ • 
tir. Kahineyi te~kile Nuri Pa~a memur 
edilmi~ ve derhal yeni kahineye girebile
cek siyasi ~ahsiyetlerle ish$areye ba$la • 
ID1&hr. 

Y eni kahineye girecek zevat ~unlar ~ 
du: 

Kral F aysalin eski hususi kalem direk
torii ve eski naz1rlardan Rustem Hay -
dar, eski Gene! Kurmay ba~kam ve Y a
sin Pa~a Ha~minin karde$i T aha Pa&a 
Ha$imi, eski mutasamfl~~dan ve ~imdi 
varidat genel direktorii Orner Naz1m, 
Bagdadm eski belediye reisi Mahmud 
Suphi, eski namlardan ve ~imdi gum -
riikler direktorii Salth Caber. 

Burgos 25 (a.a.) - Katalonya cep • 
hesinde taarruz devam etmi§tir. Diin ve 
bugiin harekatta bulunan butun kollar 
kendi bolgelerinde ileri hareketlerine de
vam etmi§lerdir. Cephede hava §artlan 
salaha yiiz tutmu~tur. 

Hiikumet~ier sonuna kaJar 
Jayanacak 

Barselon 25 (a.a.) - Gazetecilere 
beyanatta bulunan Campanys ezcumle 
demi$tir ki: 

Bundan sonra da Radyo temsil neye
tinin c;ah§tigl 2 numaralt studyoya ge~il
di. Avni Dilligil, Kemal Rifat, lbrah1m 
Delideniz, Nezahet Dilligil, Kadriye. ve 
arkada§lan, Ekrem Re~idin yaozd;gJ 
<·Xorkma sonmez bu ~afak» pivesinden 
bir meclisi temsil ettiler. Gerek piyes, ge
rek temsil §ekli begenildi ve 1 ~met 1 'lnnu, 
piyesin muharriri ve rejisorii Ekrem Re
~idi tebrik etti. 

Mazhar Miifid, hala ayakta ve hala 
ne diyecegini §a§IrmJ§ bir halde cevab 
vermege c;ah§1yor: 

- Efendim, vallahi ... 

- B1rak, b1rak, ben hepsini biliyorum: 
i~timaa muallime hammlan da ~agudmtz, 
fakat onlan neye ayn malara oturttu • 
nuz? Sizin kendinize mi itimadmtz yok, 
Tiirk hammmm faziletine mi} Bir daha 
oyle aynhk gayrd1k gonniyeyim. Anla -
dm1z mt? Bir daha ... 

Sofraya otunnadan cemaate sordu: J 
-« T amatamz yok mu ?» Agaoglu ce - a de i~tima1n1 
vab .veriyor: - «Guya benim, fakat siz akdediyor 
geld1kten sonra tamata kahr m: ?» 
-«~e~e? Ben tamata dinlemez miyim? [Ba§taratJ 1 fncf 

v .. azJfemzde devam edin I» Agaoglu gii - Slfatiie a<;i§ nutkunu soyliyecektir. 
I .. " asba§kan ve alb sakreter · uyor:- <v-\mma ceza virirem pa§am!» 
-« Y 00 .. Veremezsin.» _ «Gordiinu''z sonra Genel .Sekreterligin tezkeresi 

·· b nacakttr. Bu lezkere, nizamname mu, en siz geldikten sonra tamatahk 
k 1 aid olup kurultaYJn toplanl:lstm icab a maz demedim mi?>>- «Ondan degV'1}, 

ren Gene! Ba§kan ~~imine ve niza 
tamata kabahat yapana ceza verir, ben me tadiline dair esbabt mucibeyi 
kabahat yapmam ki ceza veresin I>> edecektir. Bundan sonra, ruznam 

Nuri Pa~a yeni nazulan bu ak~am 
Krala takdim edecektir. 

Kabine degi~ikli&i hi<;hir hadiseye se
beb olmam1&hr. 

Filistinde kanh hadiseler 
Kudiis 25 (a.a.) - Dun, Filistinde bir 

!;Ok hadiseler vuku bulmu§tur. Ezciim
le Liionan hudud bOlgesinde tngiliz 
k1taatile asiler arasmda bir muharebe 
vuku buldugu bildirilmektedir. 

Kudiis yakmmdaki Hibert Samya ko
yiinde de 14 muharebe olmu§tur. 

Hayfada mutedil Arab partisine men
sub $eyh Mukbil ve oglu sekiz miifrit 
tarafmdan oldiiriilmii§tiir. 

<;inde muharebe devam 

Tokyo 25 
bildiriyor: 

ediyor 
{a.a.) - Domei ajans1 

Cepheden gelen haherler halen $ansi
de miihim harekat vuku buldugunu bil
dirmektedir. Muratori'deki Japon kttaa
tl, eski Sansi valisi General Y en$isman'tn 
kumandasmdaki 61 ve 72 nci Cin ftr -
kalarmt tardetmi$tir. J apon kitaah hu 
mevkii Sansi ve Sensi vilavetlerinden a • 
y1ran San nehre vararak Fen 1rma~ile 
San nehrin birlestigi noktadaki Hotsi'nin 
12 kilometre $imalinde stra teiik hir nok
tada olan Pan~ung-Cen'i i~ga] etmisler -
d. ~ 

u. 

«- Bizim dii~manlarmtz ne katolik 
ve ne de huistiyanlardu. T aarruzlarmm 
saatini, kendilerini manevi hi<;bir endi$e 
ile bagh gormeksizin ntihab etmektedir
ler. Biz lspanyanm istiklalini miidafaa 
ve herkesin hiirriyete kavu~mas1m ~min 
etmekteyiz. 

Halk cephesinin milli komitesi biitlin 
lspanyollara hitaben bir beyanname ne$· 
retmi&tir. Bu vesikada ezciimle denili -
yor ki: 

Dii&man taarruzuna hMlamt$hr. Fa· 
kat biz istila edenlerin askeri planlanm 
tahrib edecek kadar kuvvetliyiz. Her 
cephede cumhuriyetc;iler birliginin giin • 
den giine kuvvetlenmesi zafer ic;in en bii
yiik bir itimad sehebidir. Bugiin oyle bir 
zamanda bulunuyoruz ki, bi.itiin demok
ratik devletlerin gozleri hize miiteveccih
tir. Bunlarm semp&tileri ve tesaniidleri 
bizim ic;in miiessir hir vard1mdu. 

Dii$man bunu bilivor ve ~imdi son 
kozunu oynuyor. Biz biitiin muharibleri 
ve sivil haH~1 biitiin kuvvetlerile miisterek 
hir hareket ve sikt hir barb ic;in birlestir
mege davet edivoruz. 
Ordudan Marsilvava gonde

rilen findiklar 
Ordu 25 (a.a.) - Marsilyaya gon· 

derilmek iizere diin Karadeniz vapuruna 
ii~ particle 25 I ~uval ic:; fmd1k yi.iklenmi§
tir. Bu muamele, §ehrimiz fmd1k sah~ 
kooperatifleri birliginin d1$ panrlarla 
yaptlgt ilk temas1 te§kil etmektedir. Ko -
operatif, fmdik mahsuliiniin dt~ pazarlar· 
da revacmt temin etmek ve yeni mahrec -
ler bulmak i~in faaliyetle ~ah§tlmakta • 
d1r. 

Cumhur Reisimizin Radyoevini ziya
reti §erefine yaptlan hususi ne§riyat pro ~ 
grammm dorduncii ktsmt ku~iik ~rkestr.a· 
nm konseri idi. Necib A§kmm tdaresm
deki 14 ki§ilik orkestra 1 numarah buyiik 
stiidyoda guzel bir konser verdi. 

lsmet lnonu, programm sonundn, Rad
yoevinin biitiin dairelerini ve tesisattm 
gezdiler. Ayn ayn izahat ald;lar. Ba~t 
temsillerde laz1m olan hazt f1rtma sesleri, 
§elaler ve sa ire gibi sun 'i sadalar <;1kan -
Ian sesli filmlerin yalmz ses k1s1mlanm 
ne§ir ic:;in aynca ses makine~i Vf" diger te
sisat bulunan daire de gori.ildu. 

Bayan Erne! ve Necdet Rem7inin ca
h§hklan spiker daireleri rejisor daireleri 
Radyoevinin haricle ne ziya, ne de hava 
hususunda irtibati olmadJgmd.,., ~' · · elere 
filtre edilmi§ taze hava sevkeden tesisat 
tetkik edildi. 

Cumhur Reisimiz bundan sonra hir 
miiddet istirahat etti ve teknisyenlerden 
Etirnesud verici istasyonunun c;ahsmala
n hakkmda krokiler iizerinden izahat al
dt. 

Cumhur Reisimiz radyodan memnuni
yet hevan ederek aynhlarken Nafia Ve· 
kili Ali Cetin\ayaya, hurasmm memle
kette hergiin imtihan veren bir miiessese 
ofd,<Yunu tebariiz ettirdi]er. 

Bir hankayt doland1ran 
a~tkgoz 

Briiksel 25 ( a.a.) - Bir F ranstz, 
milli Belc;ika bankasma ke~ide edilmis 
630 frankhk bir c;eki mahirane bir su -
rette tahrif ederek hankadan 630.000 
frank almaya muvaffak olmu~tur. Za -
b1ta bu dolandmc1hP;m failini aram1~sa 
da ara§hrmalan bo§a ~Ikmt~tr. 

Ne o? Demindenheri giilen sanklar 
birdenbire inmelenmi§ gibi. Bu tarz vu
ru§a ana mahsus hir sistem deneb.Iir. 
Dumlupmardaki vuru§la o odadaki vu
ru§; hepsi bir. Vurdugu zaman k1m1lda· 
nacak hal buakmamak ve du§mam en 
ummadigl yerinden en ummadigi tarzda 
vurmak: Sivil k1yafetle yaphklan da iini
formayla yaphkland!r. 

*** 
I 923 ikincikanununun 4 iincu cuma 

gecesi: Azerbaycan sefaretindeki ziyafe
te davet]iyiz. Vardxktan sonra anladtm; 
yirmi, yirmi he§ ki§ilik se~me meb'usla:-!a 
§ah1slardan miirekkeb ve Gazinin de bu
lunacag1 oyle bir ziyafete benim gibi toy 
bir muharririn <;agmlmas1 hi<; §Uphe y..>k 
gazetesinde «Hergiin bir dii§i.ince» siitlr 
nunu yazarak ~ah~tig1m Yunus Nadinin 
delaletile olacak. Gaziyi bir de sofra 5le
minde gorecegim. Y eni y1la yeni bir maz
hariyetle giriyorum diye i~im sevinc i~in
de. 

Azerbaycan sefareti Cebecide, ah~ab, 
iri govde]i, eski Ankara konaklarmdan 
birindeydi. Bas1hrken esniyen merdiven· 
Jerden c1karak oldukc:;a geni~ bir salona 
girdik. Milll mlicadde Ankarasmm unu
tulmaz ~ah1slan arasma giren sevimli 
sefir Ibrahim Ahilof davetlilerini Az.eri 
§ivesinin ayn hir tad verdigi c:;etrefil ti.irk
<;esile kar§1hyor. Ortada iyi siislenmi§ bir 
masa, masada tabak tahak siyah havyar 
ve salonun dibinde yi.iksek<;e bir sofa ii~ 
tiinde, hize Azeri havalan c;alacak olan. 
bir <;algi tak1m1 ..• 

Eyvah, fena haher, <;ankayada mii -
him i§ler gori.i§iildiigii i<;in Gazi gelemi· 
yecekmi§, beklenmemesi i~in baher gon-

• 

. J:?a~a ilk hamlede meclise geni§ <;apta Tiiziik Komisyonu intihabt ve komi 
btr ln§1rah gelmi§ti. Guya Agaoglu gene layihasmm mlizakere ve karara b 
tamataltk yerine oturdu. Fa kat Gazi mii~ masile Genyonkurul intihab1 vard1r 
him bir siirprizle soze ba§lad1ktan sonra Bu se<;im, halen miinhal bulunan 
ne tamatahk kald1, ne hir§ey. Cozier ana ka~ azahga inhisar etmiyecek, digf 
dikili, kulaklar ona a~1lmi§. Verdigi ha- de istifa etmek suretile nizamnameye 
ber hakikaten bir siirprizdi :- Evleni· fikan on alh aza yeniden intihah ol 
yorum r caktn. 

Herkes hayret i~inde: «Ciddi mi pa- Haber ald1gim1za ~ore, yeni se~il 
§am?» - «Ciddi efendim, ciddi, kat'i, Reisi Umumi, miihim hir nutuk ira 
ve mukarrer: E vleniyorum.» Galiba A- decektir. 
gaoglu soruyor: - <<izmir fatihinin kal- Kurultay, ogleden evvel ve sonra 
bini fetheden hu bahtiyar kim?» Gazi, oacag1 iki celse ile mesaisini bitirecek 
sualden memnun kalm1§ bir tavtrla ce- Kongrenin miizakerah ve Reisi l 
vah verdi: - izmirli bir ktz! min in beklenen miihim nutuklan A 

Anlath, ilk defa, orada 0 gece bu ev- ra Radyosu ile ne~rolunacaktu. 
lenme i§ini uzun uzun anlath: hmire Ak~ama dogru kurultay uyelerin,.. 
muzafferen girdikten sonra otelde ken- <;ay ziyafeti verilecektir. Yeni Reis 
disini ziyarete bir ktz gelmi§: - Pek oy- mumi de bu ziyafeti huzurlarile §ere 
le, ah1m §ah1m degil, diyor, fakat oyle direceklerdir. 

k. . k --·-..····-ze 1 ve sam 1m! onusuyor ki ... Ailece ah-
detmi§ler, eger hen fzmiri alusam mutla· 
ka kendi ko§klerinda misafir edilecekmi~ 
§tm ... 

Misafirligi kabul ettigini, hzm piya • 
nosunu, dort be§ dil hildigini, ac:;1k bir sa
mimiyetle daha bir c;:ok noktalan anlathk
tan sonra devam ediyor: 

- K1zm en buyuk meziyeti insamn 
kafasmdan ge~en §eyi bile ke§fedecek 
kadar feraseti olu§udur. Mesela biz on· 
larm ko§kune yerle§tikten sonra bir giin 
ismet Pa§ayt ozluyordum. Bulundugu 
yer hize epeyce uzak. Haber de gonder
sem gene epey vakit gec:;ecek. Halbuki o 
anda onunla konu§mayi nekadar ozlii
yordum. Birdenhire kap1 vuruluyor. «Gi
riniz» dedim: Oo ... ismet Pa§a. 

- «Aman ne iyi ettin de geldin, ben 

Yunan Krait Atinada 
Atina 25 (a.a.) - Kral Grorges, 

giltere ve Bel~ika seyahatinden b 
bah donmii~tiir. 

de seni ozleyip duruyordum.» tsmet 
~a §a§mr: - «Fa kat ben gel sin diye 
fonla emrinizi bildirdiler de gel 
~im telefon etmi§? Ktz i<;eri gir 
«lsmet Pa§anm gelmesinden me 
kalacagmlZl dii§iindiigiim ic;in hen t 

fon ettim.» Goriiyor musunuz, in 
kafasmdan ge~eni biliyorl 

Konu~tu, konu§turdu, soyledi. s· 
ti: - «F akat sa at kac; }» Ev sahibi 
dii. Salonun kahn perdelerini a~tyor ~ 
de haktik ki ortahk apaydmd1r. 

Ismail HA 



KU~Uk 

hi kAye Balayt seyahati 
Gene adam, ltapry1 ~an kanstm, eve 

ge]ip gidi~inde yapllgt gibi (iki ayhk 
) • hararetle operek nefes nefese 

ha~lach: 
Hepsi hitti Semiha. Pasaportun 

· yapbrdJID, kambiyodan doviz 
usoLau<=,.· .• u· .;tkardun, bankadan ~ek al

acentaya tenhih ettim, biletler ak· 
a haztr. Y ann dortte kalkan Theop
Gautier vapurile gidiyoruz. 
peritif yerine ge<;en bu miijdenin 
~· tath bir ba~donmesile ne~'eli bir 
yemegi yediler, gene kadmm ince 

sade bir zevkle siisledigi minyan ve 
salonda sade kahvelerini i<;tiler .• 
giine~i aksettiren kar~tltklt ayna

gibi sonsuz bir kama~ma kinde gii • 
siivor, dudaklan ayni sevine <;tlgmlt· 
k~armaga hazulamyordu. Necrni 
evvel davrand1: 
Hattrlryor mu9Un Semiha, iki sene 
ilk Avrupa seyahatime <;tkarken 

dargmdtk, daha dogrusu sen bana 

11 .... ~ .. .,. Beni Avrupaya mahzun yol· 
~in yazdlgJm ~mktubu ce -

huakmqtm. Y olda hep seni dii -
ber~eye ragmen beni sevdigini, 

l'nJ.au~m doniinciye k.adar beni bekli
kalbim bana soyliiyordu. Va -

kamara kom~um gene bir kan ko
balayt seyahatine ~1lrnu~lardt. 

imrendim. 0 gece, vapur 
dalgalan arasmda bir be~ik 

yatagunda saga sola do
hir tiirlii uyuyannyordwn. Ak -
• vapurun Iokantasmda kar~1hkh 
yedigimiz gene kan kocamn te~
. giizel tahlo ikidebir goziimlin 

geliyor, sonra btl tahlonun c;erc;e • 
ikimizi gori.iyordum, ban~I!J, 

ve onlar gibi balaYI seyahatine 
0 gece, seninle evlenmege 
olursam balaYJ seyahatimizi 

a ge<;irecegimize ahdetmi~tim. 
Pariste adrm ba~mda beni ga

n muhte~em magazalar, biiyiik 
renk ~tklarile bu hayali bir fikri 

getirdi. Y alnn ha~1ma ge
nakis kalan bayretlerimi ve se • 

· bu sefer seninle heraberken 
hyacag1m. GOreceksin nekadar 

yerlerdir. 
ilk vardtgimtz ak~am, valizleri 

k1p, seninle sokaga c;Ikaeagtz ve 

Au Printemps ve La Fayette 
lannda gezdireeegim, sana kiirk

ar, !uvaletler, ayakkab1lar, 
aklma ne gelirse, ne ho~una gi

. ni alacaihm .. Seni bir prenses 

·~v'-'"''·"·· istiyorum k.i Sanze • 
ak~amlan birbirimize sokularak

yanak yanaga gezerken her· 
iip bize baksm, sana hayran ol • 

bana g1pta etsinler. 
memnun bir tebessiimle din

kadm: 
hal a ~;ocuksun N ecmi, dedi. 

bir itirafta bulunayim m1? 
sevdiren hu l;ocuk, bu saf ve 

.... '""'''· Sen de hilirsin ki erkek 
giizelligin yoktur, hatta, danl
de saYilmm .. Fa kat sana dik

ve seni dinliyen hir adam, 
baki$larmda, gii]ii~Ierinde ve se· 

~ocuk tarafm1 farketm.-:-kte 
Seni, l;ocuklugunu ehedile~tir

sevdim, hu meziyetin i<;in se -
tencmn, ~iin'kii benim ailem, sen 

mi.iteassrp hir ailedir. Daha 
~1mda iken bana hiiyi.imi.i~ bir 

hakblar ve oyle muamele 
.;ocuk tarafmda ben kendi 
buluyorum, erkenden elim 

ta~ hebeklerimi, ha~rtii ara
lan uzun orgi.ilii sadartml, kt

ve mekteb kasketimi se
!ayesinde geri aldtm .. 

Semiha tarafmdan nic;in se • 
· kendine helki bir milyon 
fakat br tiirlii tatmin edici 
amamt~ti. Senelerdir u}•ku

an hir muammamn, bizzat 
aydmlat!lmas! gene ada· 

Cahlt Satk1 Taranc1 ==rf 
mm saadetini katmerle~tirdi. G1dtklan -
m1~ gibi yerinden s~nyarak Semihaya 
ko~tu. ellerinden tutup kaldudt ve sevgi
lisini ilk defa open bir delikanlmm ihti • 
rasile onu kollannda s1kb, sonra, bir 
m~ktebli ktz gibi dizlerine oturttu. 

- Sen benim her~yimsin Semiha, 
sen henim ba~Imi koruyan meleksin, 
gencligimsin, hayat a~krmsm, iimidle • 
rim8in, hulyalanmsm. Yedi sene evvel 
sen ka~tma <;Ikmasaydm gencliil;im ma
nasiz maeeralar i~;inde soniip gidecekti, 
iimidlerim bugiinkii gibi yemi~ veren bir 
agac manzaras1 alm1yacaktt, hulyalanm 
kafamni dart duvan arasmda mahpus 
kaiacakti ... 

Gene adam her ciimlesini bir buseyle 
bitiriyor, kansma bir tiirlii doyamtyordu. 
S1marttlan fakat ~lmarmiyan Semiha, 
kalbi de yiizii kadar giizel bir kadmd1. 
Kocas1 soylerken onun sac;larile oynuyor, 
tath ba'k1~lanm Necminin yanan yi.iziin
de serin bir riizgar gibi gezdiriyordu. Bir 
arai1k: 

- Maziyi unutahm Necmi, dedi. 
Evlendik, hirhirirnizin olduk ya, gerisi 
kolay.. Saadetimizi bundan boyle ken· 
dimiz besliyecek, kendimiz yeti~tirece • 
giz. Simdi, demek yann muhakkak gi
diyoruz. 

- T ahii Semihactglm.. Hem ne gi
di~? Ve nerelere. biliyor musun~ unnet 
gibi yerlere .. 

Genc kachmn gozleri kol saatine kay
ill. Kocasmm dizlerinden yava~ SIYTI

larak ayaga kaikti ve: 

- Vedaa gidecegimiz yerler var 
Necmi, dedi. G~ kahyoruz. Biiyiik an
nero merak eder sonra .• 

Be~ dakika sonra bir taksiye binmi§, 
gene kadmm Ortakoyde oturan bi.iyiik 
annesine gidiyorlardi. Otomobil Gumi.i~
suyundan Dolmahah~;eye inerken, Se -
miha ile Necmi birbirlerine sokulmu~. 
evde yiiksek. sesle konu~tuklanna hsilb, 

ba·kl~ ve giilii$ halinde devam ediyoriar
dJ. Oromobil Dolmabahc;eden Be~ikta~a 
dogru son siiratle giderken, birden, me<;

hul eller tarafmdan makus istikametlere 
~ekiliyorlarmt~ gibi birbirlerinden ~iddet
le aynldilar, Semihamn ha$I kapmm yan 
a~1k camma c;arpll, N ecmi de one dogru 
fulat!ld1. Otomohil Camhko~kii doner· 
ken hir hmyonla <;arpi~mt~h. 

Eve dondiiler. Semihanm ba~t kanlar 
ivindeydi. Neemi kendi ba~mm aciSini 

unulmu~. sevgili k.ammm etrafmda per· 
vane gibi d<ini.iyordu. 

Balayt seyahatlerini hir hafta tehir et
mege mecbur oldular. Fa kat ertesi haft a 
Semihanm biiyiik annesi oldii, gene gi· 

demediler .. Halbuki Necminin b&nka • 
dan aldtit senelik izni bitiyordu. fster is
temez ertesi seneye btraktilar. 

Dort senedir ~i Avrupay.a halayt se -
yahatine haztrlamrlar, fakat her seferin
de bir mani c;tkar .. Maamafih bu seya
hati hayalen o kadar c;ok yapttlar ki arttk 
hi~; gidemeseler de tasa etmiyecekler .. 
Necmi, kartsm! avutmak i~;in ona bir 
Frans1z ~airinin ~u ciimlesini ezberlet -
mi$tir: 

«T asavvurlan tahakkuk ettirmek ne· 
ye? Mademki tasavvur, aslmda, kafi bir 
haz te$kil ecliyor .. » 

CAHlD SITKI TARANCI 

Bursa koylerinde bir 
cinayet 

Bursa (Hususi) - Orhangazinin 
Gi.irleicedid koyiinde feci bir cinayet 
olmu§tur. Gece, koy kahvesinde otur -
makta olan Orner oglu Osman admda 
biri, eski bir husumet yi.i.ziinden Orner 
oglu Habili tabancasile beyninden ya
ralaml§hr. Kur§unu yer yemez muka • 
bele eden Habil de Osmam ba§mdan a
gir surette yaralarni§hr. Habille Os • 
man tedavi ig.in §ehrimize gonderilrni§
lerse de bunlardan Habil yolda, otomo
bilin i~indc Olmi.i§tUr. Osman hastaneye 
yahnlrnl§tlr. 

yoksul ve yetim ~ocuklar giydirildi 

Hususi) - <;ocuk Esirgeme Kurumu her sene oldugu gibi bu 
kimsesiz ve yetim yavrulan giydirmek suretile sevindir

resim kurum liyelerile giydirilen r;ocuklan bir arada 

Mahlut yag ifine 
aid bir muhakeme 

Bakkabn, evinde bulunan 
i~yaglart Karahisardan 

getirttigi anla~1byor 

istanbul Asliye 3 iineii Ceza mahke
rnesinde, bir htfztss;hha kanununa muha· 
hf hareket davasma aid muhakemede, 
bir bakkalm saf yag yerine mahlut yag 
sahp satmadtgl ara~tmlmaktadu. 

Beyoglunda Firuzagada bakkal As1m 
Hiisnii, muhakeme edilendir. Kendisi, 
yap1lan ara::nada dtikkanmda degil, evin
de bulunan 30 paket i~erisindeki mahlut 
ya~n, mf sanayide kullamlmak iizere 

-5arki Karahisardan getirildigini, diikka
nmda bu yagdan 1.atmad1~m ileri siiru· 

yor. 
Dinlenilen §ahidlerden mahalle mu -

messili Sabri, bu bakkalda ka~ak. c;akmak 
v.s. bulundugu ihhar edilmesi iizerine me
murlarla beraber gittigi, yap1lan aramada 
ham bulundugu, ihbar edilen kac;ak §eY· 
Iere bakkalm ne diikHnmda, n~ de evin· 
de rastlamld1~ kaydile, hu arada evde 

bulunan 30 paket yagm ~uval il;erisin
de mi.ihiirlenerek muayeneye yollandJgi· 
ru anlatnu~t1r. Reis, «Fakat siz oraya 
m,ahlut yag aramaga gitmedinizdi, degil 
mi?» diye sorunca da, «Haytr, bunlan 

goren memurlar, hir kere muayene edil
mesini muvaf1k gordiiler, Ben §ahsan bu 
bakkalm mahlut yag sattJgm1 hi~ i§'itme
dim» dem~tir. 

Bakkalm kans1 Kezihan, paket i~eri
sindeki y,aglann stgtr i~yagl oldugundan 
ve bunun mii~teriye satJlmadt8tndan bah· 
setmi§tir. Kiraclst Meliha da, hakkalm 
mahlut sat!§ yapmadlgmi soylemi§tir. 

As1m Hiisniiniin vekili, mi.ivekkilinin 
boyle yaglan sade sabun imal edilm_ek 
uzere satiDJlsma delalet eden evvelce dm
lenilmi~ bir §ahidin ifadesinden hahisle, 

30 paketi Sark1 Karahisardan getiren ta· 
eirin istinabe yolile ifadesi almmaslm is
temi~tir. Mab.keme, bu istegin yerine ge
tirilmesini kararla§tlrmt§tlr. 

Arab harflerile tedrisa t 
yapiyormut 

Bursa (Hususi) - ticret mukabilinde 
kiic;iik C<Ocuklara evinde Arab harfleri 
o~ettigi haber almarak mahkerneye 
verilen 66 a~mdaki Ay~enin muha • 
kemesi asliye cezada goriilmii§tiir. 

Kulaklan sag1r olan bu kadmm, evin
de baZl c;ocuklara Arab harfleri ogret
tigi mahkemece sabit goriilm~, bunun 
i~in Arab harflerile tedrisat yapanlar 
hakkmdaki kanunun tarifatma gore 
Turk ceza kanununun 256 ncx maddesi 
mucibince cezalandmlmaSl istenen Ay
§e bir giin hapse mahkum edilmi.§tir. 

Mahkeme reisi Mustafa Nuri, bu ya§h 
kadma karan tefhim Ptmi§ ve y~x na
zan itibara almarak 7 giinliik cezasmm 
alhda biri indirilmek suretile bir gi.in 
hapse mahkum oldugunu bildirmi~tir. 
Ay§e bunu duymad1gmdan mi.iba§ir ku
lagma egilerek anlatrni§tlr. 

Reis ilave etmi§: 
- Bir daha bOyle §eY yapma! demi§

tir. 
Ay§e koridora ~Iktlktan sonra bir giin 

hapse mahkum oldugunu ve bu ceza 
tecil olunmad1gmdan hapisanede yata
cagmi anlaymca: 

- Ben orada di.inyada yatmam! de -
mi.§tir. - ···-Konyada zehirli gazler 

hakkmda konferanalar 
Konya (Hususi rnuhabirimizden) 

Zehirli gazler ve bunlarm tahribatl, 
miistakbel harblerin bu miithi§ silahm
dan korunma t;are ve vas1talan hakk111< 
da konferanslar vermek ve bunlar i.ize 
rinde teknik etiidler yapmak iizere §eh
rimize gelmi§ olan gaz genel komutam 
General Hiisnii R1Za K1lk1~ ve zehirli 
gazler miitehassiSl Refet faaliyete gee; • 
tiler. 

Yeni sinema binasmda bu mevzu iize
rinde tatbikath konferanslar ve bu hu
susu gostermek i.izere hazrrlanmi§ alan 
filim lizerinde izahat vermektedirler. 
Filim, hakikaten ogretici, sarih ve ~ok 

faydahd1r. 
General Hi.isnii Ktlkl§ zehirli gazlerle 

hava hi.icumlarmm askerlik bak1mm -
dan tehlikelerinden ve bu tehlikeye 
kar§l korunma tedbirlerinden bahsey
lemekte, zehirli gazler mlitehassist Re· 
fet de zehirli gazlerin ve bunlardan ko
runrna vasttast olan maskelerle elbise
lerin tekniginden salahiyetle bahset -
mektedirler. 

ERTUCRUL SAD! TEK 
Tiyatrosu 

TAKS1MDE 
Bu gece 

HtSSEt ~A Y1A 
V odvil 3 per de 

Yakmda: Biiyiik 
bir temsil hadisesi 

(iNSAN MABUD) 

Sinema111n istikhali 
llln Sli kcu~"'ki nroszram 

Tiirklye Radyod!fiizyon PostalarJ 
DALGA UZUNLUOU 

1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. 

ge~irmekte Diinya sinemactbk aleminin 
buhran1n yegane sebebi 

mevzular se~mekte devam 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw, 
oldugu T. A. P. 81,70 m. 9465 Kcs. 20 Kw. 

12,30 miiz!k (Pl) - 13 saat, ajans haber

film fena lerl ve meteor Ankara - 13,10 miizlk (blr 
solist - Pll - 13 .30 Tiirk milz1!t1 (PI) - 18,30 
miizlk (dans saatl) - 19 konu~ma (dokto -
run saat!) - 19,15 miizik (dans saatl de -
vam) - 19,30 saat, ajans, meteorololl ve zl
raat borsast haberlerl - 19,45 Tiirk miiz~ 
(!ncesaz faslt - Besten!gar • Seba fa..slt) -
20,15 mUz!k (radyo orkestrast - eat: Pra• 
etor!us) - 21,15 saat. esham, tahvna.t ve 
kamblyo - nukud borsasi fiatlan • 21,25 
Tiirk miizl~l. Saz eserlerl ve "arktlar - 22,10 
konu§ma - 22 ,25 miizlk (kiic;iik orkestra> -
23,25 miizik (cazband) - 23,45 son haberler 
ve yarmkl program. 

amillerinin 
etmeleridir 

Son giinlerde ro
man.Janmdan birinir 
filme c;ekilmek isten· 
mesi dolay1sile sine· 
rna i~lerile y,akmdan 
alakadar oldum vf 
gordiim ki hpk1 bi1 
tiyatro san' ati gibi, 
bir de sinema san'a· 
ti vard1r. Y almz, bt: 
san'at heni.iz c;ocuk
devresini gec;irmekte
dir. Mevcudiyeti bit 
taraftan, her gi.;n ye
ni yeni tekamiil saf-

Yazan: HENRY BORDEAUX 
Frans:z akademisi azasmdan 

haLarmdan ~g~en H I" dd ki f"l" t""d I d b" . . • ....... . 
k ·~ b ~ 1 d d" o 1vu a 11m s u yo arm an IriniD umuJDI gorunu~u te mge ag 1 tr, 1-

ger taraftan da fotograf~1hk. ses, ziya dersen'in hikayeleri filme c;ekilmiyor da, 
ilimleri ve musiki ile alakadardn. Fakat bir tak1m uydurma kordelalar yap1hyor~ 
bu, teknik bir vas1tada:n ibaret kalmak- Anla§thyor ki, sinema, bugi.in en ziya
tadu. <;iinkii, sinemanm esas1, tabiati de mevzusuzluktan mustaribdir. Bu mev
ve insam beyaz perdede hayal §eklinde zulan nereden bulmah? Bugiin nasil pi· 
gostermege matuftur. lster dram, komedi yes muharrirleri mf sahneler i~in, roman 
is-terse biisbiitiin hayali bir eser olsun, her ve hikaye muharrir!eri gazeteler ve tabi
filmin c;ok geni'§ ve §Umullii bir mahiyeti ler i<;in c;ah~tyorlarsa, hir giin geleeek 
vard1r. Bu mahiyetin sinemac1hk san'ati sHif filim i~tin c;ah§an senaryocular ve 
heniiz tam,amile farkmda degildir. muharrirler viicud bulacak. 0 zaman ble-

AVRUPANIN EN BOYOK 
lstasyonlarmdan birinin 

Tiirkiye i~in yapacaii 
Hususi netriyat 

.Yarm ak§am saat 21,30 da Holandada 
kain Philips fabrikasmm hususi istas
yonu olan P C J Tiirkiyeye mahsus ol
mak iizere lasa dalga ilc 31,28 metre 
iizerinden cTiirk Gecesit ne¥iyatmx 
yapacakhr. 

NOBET~iECZANELER 
Bu gece §ehrlmlzln muhtellf semtlerln -

dekl nobe~l eczaneler =!unlard~r: 
istanbul cihetl: 
Em!nonilnde (Hiiseyln Hiisnii), Kii~iik -

pazarda (Bensason), Alemdarda (Abdill " 
kadir >, Kumkapida (Cem!l), Bak1rkoyde 
(Hila!), Fatihte (i. Halll), Eyiibde (Hikmet 
Atlamaz), Fenerde (Emllyad!) ecza.nelerl. 

Beyoglu clhetl: 
TUnelde (Matkovlc;), YUkBek.kaldmmda. 

(Vin~epulos) , Galata Topc;Ular caddeslnde 
(Yi~epulosl, Parmakkaplda <Kemal Rebiil), 
Osmanbeyde (liJark Merkez), Hallclojtlunda. 
(Barbud), Kasmtpa~ada <VasiO eczanelerl. 

Kad1koy Muvakklthane caddeslnde <Baa• 
det), Qe§me caddeslnde (Osman Hults!). 
Sanyerde (Nuril. Biiyiikadada <elnasl RI
za), Heybelide (Halk), Uskiidarda (lttlhad)' 
eczanelerl. 

Amerikahlarm en biiyiik hatasl, tek • ki teknik de binbir tekamiil safhasmdan 
nigi ilk plana alarak onu sinemada bir ge<;e gec;e nihayet sabit bir ooktaya vas!~ 
vas1ta olarak kullanacaklan yerde, bir olacak, sinema da hakiki bir san' at mev· 
~aye iM:ihaz etmi§ olmaland!T. ~imdiye kiine yi.ikseleeektir. Bugunkii vas1talarla 
kadar Amerika, Avrupaya nazaran bu sinema hakiki hir san'at ~eklinde goriin
yeni san'ate aktllara hayret verecek de- medigi i~in o vakte kadar mevzularm1, 
recede sonsuz membalar tahsis etmi~. Ho- §imdiye kadar oldugu gibi piyes, roman, 
livud denilen sinema merkezini kurmu§, hikaye, t:arih ve efsaneden alac,aktJr. Ro
a~tlgi s,ay1s1z sineana salonlannda kazan- man, filimeilerin i~ine pek gelmiyor. <;un· 

d1kiartru ayni gaye ugrunda sarfetmekten kii mevzuu muhtelif zamanlarda ve me- ( ASKERLlK l~LERl ) 
~;ekinmemi§tir. Y almz filim amillerinin kanlarda cereyan ediyor. Piyeslerde ise "----- --------
kafi derece kiiltiir sahibi olmamalan do- zaman ve mekan vahdeti mevcud oldugu Emekli subaylarm yoklamaai 
la)"lsile as1l en miihim noktaYJ, mevzuu i<;in onlan daha ziyade tercih ediyorLar. 
ihmal etmi~tir. T eknik canbazhklara isti- Diinya sinemaCiltgmm gec;irmekte oldu
nad ederek c;ok muvaffak, ~ok eglenceli, gu buhramn yegane sebebi fena mevzular 
c;ok hareketli filimler viicude getirmesine, se.;;ilmesindedir. Filimler ne zaman halk1 
son derece 11ec;.me artistleri ve ytldtzlan mill'i gurura, instlni dU§iin<:elere, §iire, e· 
sinesinde toplamasma ragmen baz1 mils- debiyata , san' ate ve sair asil fikirlere aid 

tesnal,ardan sarfmazar, ~ocukC<a ve ma· yeni ufuklar yaratabilecek bir vaziyete 
nasiz eserler meydana getirmekten ba§ka girerse aneak o zaman di.inya halkmm 
bir~ey yapmaml§hr. ruhundaki kap1y1 a~aeak anahtan ke§fet· 

Amerikah filim amilleri birc;ok korde- mi§ olacakhr. 
lalarda tarihi altiist etmekten ~ekinme • Henry BORDEAUX 
mi§lerdir. Oyle ki, Alexandre Dumas 
onlann yanmda en gii~ hegenir bir mi.i
verrih vaziyetinde gori.inmektedir. Arne· 
rikah filim amilleri, bir~ok kordelalarda 
insanlann hayatmi da, onun daima kolay 
ve nikbinlik vereeek tarahm gostererek, 
tahrif etmi§lerdir. · 

* Danielle Darieux,ni.in bir miiddet 
i~:rin Amerikaya donmiyecegi anla§Ilmak
tadir. (:iinkii Fransada bir filim §irketile 
dort kordela viicude getirmek ic;in bir kun· 
turat yapmt~br. Bu kordelalardan ikisi 
Danielle'in kocas1 Henry Decoin tara -
fmdan idare edileeektir. * F ransada «<;anakkale muharebele
ri» isminde bir filim ~:revrilecektir. * Pariste »ff §atosu haydudlan» is • 
minde bir zab1ta filmi ~evrilecektir. Ba§ 
rolleri Larkey ve Betty Stockfield oym -
yacaklard1r. 

Uskiidar A.skerllk ~ubeslnden: 
Uskiidar kazas1 emvallnden maa~~ almak

ta bulunan emekll .subaylardan 938 lklncl
te~rln maa.§ yoklamalarmt ~ubemizde yap• 
tU"mam14 bulunan emekll subaylann maa~ 
resrni senedlerne blrllkte blr hafta z rfm
da §Ubemize behemahal mtiracaat etmelerl 
liizumu ehemmiyetle Han olunur. 

~ubeye davet 
Kartal A.skerllk §Ubeslnden: 
Blga liUbesinden naklen istanbuia gelen 

ve /iUbece bulunamtyan yedek istlhkam as
tegmen (21173) Yusu! Oemtlln derhal §U• 

beye miiracaatl. 

Yeni ne,riyat 

Ka d tn Afkt 
Fransanm en me&hur romano

Ianndan Akademi azasmdan M. 
Prevo'nun eseridir. Bela olm111 
canh bir a!ilo ~ok ince tahlillerle 
tasvir eder. Haydar Rifatm en 
muvaffakiyetli tercilmelerinden bi· 
ridir. Hararetle tavsiye ederiz. 

60 kum!i. 

Amerikah filim amillerinin heniiz se
behini anhyamad1klan bir buhranla ne· 
ticelenen bu yanh~ g(irii§ neden ileri ge
liyor~ Acaba, halkm yeknasak eserler • 
den b1km1§ olmasmdan m1~ HayH, hila
kis mahdud fikirli filim amillerinin halkt. 
intihabaua muzaffer olm.ak istiyen siyasi 
adamlar gibi aldatmak istemelerinden!.. 
Zannediyorlar ki halkm tevecciihii an • 
cak aldatmakla kazamhr. Evet, belki al
datmak intihab i§lerinde miihim hir amil 
olabilir. <;iinkii siyasetin ne dernek oldu
gunu bilmiyen balk ktitlesi kendilerine 
eennet gibi gosterilen istikbalin cazibesi
ne kapllarak onlerine dokiilen vaidlerin 

PIERRE RICHARD WILLM 

ve yalanlarm kurbam olurlar. 
Fakat san'at sahasmda bu tarz hi~bir 

zam.an muvaffakiyet temin edemez. 0 
alanda halka. kopege kemik atar gibi bir 
tak1m sac;.ma eserler sunulamaz. Acaha 
neden Yunanhlan fliade'si, Virgile'in 
Eneide'i, La F ontaine'in masallan. An-

TARAKANOWA 
Pek yekinda T AKSiM sinemasmda 

Yeni (Martha Eggerth) MARt.KA ROKK 
Me~hur Macar ydd,zt 

Giiniin opereti olan 

ilkbahar geceleri 
film lnd e gorUiec ektl r. 

SENORiTA 
Kad1nlar1n en gUzeli 

• ' ark1lar•n en gUzell 

• Flllmler in en gUzell 

SENORiTA 
• Jeanette MACDONALD 

v e 

NELSON EDDY 
• 
I P E K ve MEL E K 
Sinemalartnda Zafer Tact O lacakt1r 

• 



( ~~a~~~~u: ~usaha~eler.n. ) ( Dogu illerinde ilmi int1balar ) f!fNCERESiN Karisik 
' 

yaglar 

meselesi 
Erken ihtiyarladigimiZID 

sebebleri nedir ? 
[B(L§taraft 1 1nct sahifede] 

alar dogrudur, yag iizerinde yaptlan hi
lekarltk, zannedildiginden ve §imdiye ka
dar yiiriitiilen tahminlerden <;ok geni§tir. 
Bu hal ge<;en sene yap1lan ve mallesef 
ge~ici bir miicadele ile k1smen hafiflemi§ 
olmakla beraher, bilhassa son on sene
denberi biitiin hrzile bugi.ine kadar devam 
edegelmi§ ve biitiin memleket halkmm, 
soylenmesi bile insamn midesini bozmaga 
kafi, baz1 maddelerle zehirlenmi§ oldugu 

« Sark Giilhanesi » 

Mare~l 

ortas1nda 
~kmak hastanesi, 
yiikselen muazzam 

Erzt1rwn 
bir ilim 

• • • 
SllleSllllll 

Doktor (Gaston Durville) ya~amak 
San'atr adh eserinde ~oyle diyor: 

«Suphe goti.irmiyen bir hakikattir ki 
insan uzun zaman ya~amak i~in dogmu~ 
bir mahluktur. Viicudiiniin ~ok yava~ 
ne~viinema bulmas1 da bunu gosteriyor. 
Bir adamm olgunluk ya~ma gelesiye ka
dar gec;irdigi miiddetle ya§tyacalb vtllar 
arasmda bir nispet vardu.» 

Doktorun bu sazleri c;ok dogrudur. 
Umumiyetle dort ayakh ihayvanlar ol -
gunluk ya~ma kadar ge~en senelerin be~. 
altt nihayet yedi misli bir omiir siirerler. 
Mesela asian dart ya§mda olgunla§JT, a
zami yirmi he§ sene ya§ar. At ~ ya -
§In<la olgunla§IT, yirmi be§ nadiren otuz 
sene ya~ar. Kopek iki ya~mda olgunla -
§lr ancak on sene ya~ar. 

Bir de kendimizi di.i§i.inelim. Be~er or
ganizmasi yinni ya§mda tekemmi.il 
eder, olgunla§n. Be~ misli ya~asak 100, 
alb misli ya§asak 120 sene ya§amamiZ 
laztm gelmez mi ~ 

Halbulci biz daha orta ya§ sayJlmasJ 
laz1m gelen ellil1k, altmi§hk kimselere 
ihtiyar damgas1 vuruyoruz. Hakikatte 
ise ihtiyarhgm sekseninden sonra ba~la • 
mas1 lazJmd1r. Pek dogru olan bu sozle
rimi okurken lcimbiHr k~ ki§i dudak bii· 
kecektir~ 

Ciin1c.ii ihtiyarhk degil ellisinde, daha 
~ok gene ya§ta insanlar.a mu·sallat olu -
yor. Daima mide rahats1zhgmdan, ya· 
nm ba§agnlanndan, kalbinden, barsak -
larmd.an, sinirlerinden durmamas1ya §i
kayet edenlerin hepsi de vaktinden evvel 
ihtiyarlami§ sayllmazlar m1? 

Bu c;e§id, ~e§id hastahklari gokten in
mi§ hir bela gibi kabul ederek, biitiin bir 
omrii azab ic;inde gef;irmek reva midir ~ 
Ne yapahm Allah beni bOyle yarattii 
diyip rahats1zhga hoyun biikmek ve onu 
kokiinden sokiip atrnaga ugra§mamak 
ira de zafmdan ba§ka nedir ~ 

f.kidebirde insanm «e~refi mahlukat f>> 
ol<lugunu, onun zekas1, irfam, fikirlerini 
ifade eden lisanile hayvanlann fevkinde 
hir imtiyaza sahib oldugunu iddia eder 
dururuz. Asulardanheri terak·ki eden 
me~niyetin tabii addettigimiz omre ka~ 
YII ilave edehildigini sizlere sorarsam, a
laoagrm cevah derin bir siikuttan ha~ka 
ne olabilir ~ Dart ayakh hayvanlann ol • 
gunluk nispetini dii~iiniirsek, onlarm va · 
sati olarak olgunluk ya§tn alb mislini de
gil, ~ mislini bile gii<; buluyoruz [ 

Bakahm acaha insanm on~ hangi uz
vu i'htiyarhk alameti gosteriyor~ Bazt 
doktorlar insamn on<:e §iryanlanndan, 
hazrlan guddelerden ihtiyarladrgrm id -
dia ediyorlar. Doktor (Durville) insanm 
karnmdan ihtiyarladtglnl soyliiyor ve 
~oyle anlatJyor: 

«Ben eminim ki damarlarm kahla§ • 
mast senelerdenberi barsaklardan gelen 
zehirlerin onlar1 tahri~ ederek kmlabile
cek bir hale getirmesinin neticesidir. 

E&er kalh cehde <layanamtyacak gev
~ek ve hicab1 haciz iizerine dogru yayil
mi§ hir hale gelmi~se o da ~iiphesiz Yil -
Iardanberi yolile heslenmiyen hir mide
nin haztmsizhgmdan husule gelen gazle
rin tazyiki neticesidir. 

E&er bObrekler slizgec;.lik vazifesini 
iyi yapmtyorsa onlarm da senelerce tok
sinlerin ytprandmct tesiri altmda kaima
larmdandrr. 

!~te bu sebeledir ki bazt meslek arka· 
da§lanmm ihtiyarhga arterleri veya 
glandlan sebeb go~ermelerine i§tirak 
etmiyorum. Bunlar sebeb de&il bir ne -
ticedir ve ikinci d.erecede ehemmiyeti 
haizdir. As1I sebeb hazun cihazlannm 
tereddisidir.» 

Oyle ise ihtiyarlarnamak i~in veya 
uzun bir omiir slirebilmek ic;in yaptlacak 
i~ ~ok kolaydrr: 

l - Hazmi kolay, besleyici ~yler 
yemek, sebzelere ve Yemi§lere iltifat et
mek. 

2 - y edigini oviitmek i~in viicudii 
liizumu kadar i§letmek. 

3 - S1hhatine itina etmek zarar ve
rici ~ylerden sakmmak. 

4 - Temiz hava teneffiis etmek, ha
vast hozuk yerlerde oturmamak. 

5 - Cok ytkanmak, s1k ytkanmak. 
6 - Viicudiln her tarafmt ftrsat bul

duk~a giine~e gostermek. 
7- Daima ne~·eli olmak ve ba~ka

lanm ne~· elendinnek. 
Dikkat edilirse ilk koydugum ~atl 

hazmi kolay ve besleyici grdalardtr. Bu 
hususta az~ok herkes kendisinin hekimi 
olmahdrr. Lezzetine aldanarak t11kabasa 
mideyi doldurrnamahdu. Bilhassa ak -
$am yemeklerini ~ok hafifletmek laztm-
~~ . 

Bizde ekseriya evin buyiigii aksam 

Yazan: SELIM SIRRI TARCAN 

i~inden gelir. Coluk~ocuk soframn ba$In· 
da ag1z tadile agu ~eyler yenir. Halbuki 
goniiller bir olunca yenecek biraz hafif 
sebze ve biraz meyva ile i$ olur biter. 
ln<:irler, elmalar, armudlar veya porta
kallar bizi yalanci dolmalardan daha ~ok 
beslerler. 

anla§thyor. 

Virol nedir? 
Virol diin de yazdtgrrmz gibi esas iti

Viicudii i§letmege gelince frrsat bul • harile ince makine ve motor yag1 olarak 
duk~a yiiriimek ve s1k1 yilrumege ah~ - kullamlan Amerikadan veya Amerika 
ma:k lazimdtiJ'. Sa11khlarda yava~ yiirii· men§eli olarak Bel~ika ve Almanyadan 
mek adettir. Halbuki biz garbh oldugu- memleketimize gelen bir madeni yagd1r. 
muzu iddia ediyoruz. Oyle olunca b - Renk itiharile zeytunl, kokusuz ve Iez
gilizlerin yiiriiyi.i~iine ayak uydurmahytz. zetsiz bjr maddedir. Zeytinyagma naza
Her sabah viicudiimiizii on be1 dakika ran kesafeti biraz daha fazladn. Zeytin
i~letmeyi itiyad haline getirmeliyiz. Y e- yagmdan farkr renginin hiraz daha 1koyu
disinden yetmi~ine hatta seksenine kadar lugudur. 

saray1d1r 
-2-

Yazan: Dr. RASIM ADASAL 

herkes sabah cimnastikleri yapmahdu. Bu makine yagmm toptan maliyeti 
Bu <:imnastiklere ba§lamak i~in muay- 16-17 kuru~tur. Perakende olarak 20 ku
yen bir ya~ yoktur. Viicudii yormadan ru§tan satilmaktadlr. Erzurum Mare§al (:akmak hastanesi laboratuarlanndan biri 
i~letmek laz1mdu. Bunun ic;in ne saba Hilekarlak na11l yapalayor? 
ister, ne muallim ister, ne de alete Hi • Bu hilekarhgm §oyle yaprld1g1 soyle _ 
zum var. Yatak odamz saha, is-kemleler niyor: Evvela viroliin 200 kiloluk varili
aletf ne 20-25 damla bir cins boya kan§hnl _ 

Yazm deniz donu, ki§m pijama ile maktadrr. Bu thususi boya yagm rengini 
havast tazelenmi!? yatak odamzda kolla- a~ak i~indir. Bundan sonra hazrrlanan 
nnlZI, ba<:aklarmizl, govdenizi her tarafa bu mayi bilhassa asidi yiiksek ve sabun 
gererek i~letmeli. T edrice ria yet etmeli, imalinden ha§ka hir§eye yaramryan a§agt 
kam dimaga hiicum ettiren veya kalbi kaliteli zeytinyagma kan§tmlmaktadtr, 
yoran zorlu hareketlerden sakmmah. Zeytin yagm virolii yiizde 60 a kadar ta-

Zarar verici §eylere gelince bur ada da bii §ekilde kaldtrdigl anla§llmaktadtr. Fa
insan kendisinin hekimi olmah. Her~eyin kat ylizde 90 u da ge~enler vard1r. 
fazlas1 zarar verir. 0 halde daima itidali Fazla asidli zeytinyaglara virol kan§-
gozetmek lazirndu. tmhnca yagm rengi a~1lmakta ve hamrzi-

Temiz haval Memleketimizde bun - yet derecesi dii§mektedir. i§te, piyasada 
dan bol ne var~ Daglar, tepeler, vadiler ekstra - ekstra Ayvahk namile sahlan 
sizi bekliyor I Siz onlara iltifat etmez di! zeytinyaglan bu §ekilde hazulanmakta 
sigara dumamna hogulm~ bir odada o-~ maliye.ti mahlut derecesine gore azami 30 
t~r~a~J jtiyadw haline ~~tirirs~niz, vakit- kuru§ ~~~n 50 ~u.ru§a ~atJ]~~ktadtr, 
s1z thtiyarlacagrmzda ~uphemz olmasm. . . Bu I§I.n .gem§hk msbehm gostermek 

Cok yrkanmak, buna ~ocuklanmizt 1~m §e~nm.tzde senede yalmz bu i§e 4 
ah~hrrnahyrz. Su sevgisi kalblerde yer bm van! Virol sarfedildigi de ilave olun • 
etmelidir. Bilmeliyiz ki cildimizin te • maktad1r. 

ne.~~sii, . reelerimi~i~ ten.ef~ii~U kadar Maliye Vekaletine (le ihbar yapllda 
muhimdir .. Onun 1~m denmtzm mesa - Bu hilekarhk, ayni zamanda geni§ 
matm~n. da1ma a~tk bulunmasma itina mikyasta bir vergi ka~ak~1hgma yo] a~tl
etmehylz. gmdan Maliye Vekaletine de bir ihbar 

Cline~ hizim memleketimizde Alla- yap1lm1§ ve Vekalet mekanizmas1 siiratle 
hm en biiyiik bir ihsamcLr. A vrupada harekete gelmittir. 
aylarca yiiziine hasret olduklan giine§ Bu §ekilde, mill! mahsullerimizin ba -· 
giileryilziinii hize k~m dahi gosterir. 0- §mda gelen zeytin ve zeytinyagc1hgumza 
nunla Ulfet etmek, ondan ka~mmamak da miihim bir darbe vurulmakta bulun -
lazrmdu. Biitiin nebatata hayat veren dugundan !kt1sad Vekaleti te§kilatmm 
giine§ elbette bizim de silihatimize hlz- da bu hilekarhkla alakalanacagt §iiphesiz 
met eder. Y almz ondan istifade yolunu goriilmektedir. 
bilmek lazimdiT. Kimler yapryormur? 

Ne§'eye gelince hep biliriz ki elem, Yaprlan ihbarlara gore bu i~ yapanlar 
keder, iiziintii, kahtr, vesvese, endi~ in· §U firmalardrr: 
samn s1hhatine musallat olan dii~man - l - Menahaan Mordahay ve David 
lardJT. Balli. Y emit <;irozcular sokag1 numara 

Bir Amerikah profesoriln §U sozleri 
kulagrmza kiipe olsun: 

«Her elem, her ~eder tahutunuza bir 
c;ivi ~akar, 

Her ne$• e, ber sevinc tabutunuzdan 
bir ~ivi soker.>> 

Turk genci! Cok ya$amaga ve afi • 
yetli ya$amaga bak f Bizler altmt$ ya
$mda ihtiy.ar oldugumuzu itiraf ediyo. 
ruz. Sen seksenine geldigin zaman gog
siinii gere, gere heniiz viicudiim zinde, 
her yedigimi ogiitiiyorum, daha ihtiyar -
lamadtm demege gayret etf Viicudiine 
iyi bak! lfratlardan suiistimallerden sa
km kendini yorma! Bil ki birind vazifen 
ITkin tereddisine mani olmaknr. Senin 
saghgm, giizelligin, dogrulugun, iyiligin, 
~ah~kanhgm 1rkm ihya olmasmt temin 
edecektir. Biitiin iimidimiz sende! 

Selim Szrrz T ARC AN 

--
Diinya iizerinde en 

kii~iik koy 

Ilt1 mini111ini 
ancak ii~ ev 

beldede 
varm1'! 

17. 
2 - !Bali D. Menaham ve Hay Y a

§Ua Cakay. Zindankapt, Comlek soka· 
g1 numara 17. 

3 - Roher Bali ve Limidis. 
4 - Grigor Kostantanidis. Y emi§ Li

mon iskelesi caddesi 14 numara. 
5 - Klepte Robulos. T ahtakale Kr

ztl han 3-4 numara. 

6 - Avram Mayoli. Asmaalh cadde
sinde 38 numara, 

Biitiin bu mliesseseler ve sahiblerinin 
bu i~le alakalan derecesi ve as1l i~yiizii 
bugiin resmen anla§tlmi§ olacakttr. 

Bir trostmiif ... 
Piyasada diin bu husustaki tahkikatr • 

mtza gore yag hileka~hgr yaphklan iddi
asile bugiin ortada isimleri donenler bir 
trost kurmag1 da ihmal etmemi§lel'dir. Bu 
trost str verip s1r vermemekte ve piyasa
ya hikm olmakta pek ~ok meharetler 
gostermi§tir. Kurulan miiteaddid limited 
§irketlerle de bu i§in tamamlandtgl soy ... 
lenmektedir. F akat bun a, i§in yalmz 
zeytinyaglar lizerinde yaptlan hilekar -
hkla kalmadtgi, bilhassa sade yag ve 
tereyag hilekarhgmm da digerini golgede 
brrakacak hir fecaat arzettigi ilav~ olun • 
maktad1r. ----------------

Prof. Tatlt vefat etti 

Sark yollanna koyulurken bundan on
ceki musahabemde ruhi tahlilini yaptlgtm 
meslek heyecamm duyan veyahud duy
ma imkanlanm her yerde arayan bi.itiin 
ilim miintesibleri gib! kendi kendime §U 
suali soruyordum: <<Acaba yurdumun ta
rihinde §erefli bir mevkii olan Erzurum
da mecburi vatan odevimi yaparken ilim 
cephesinden de tatmin edebilecek mi
yim?..» 

(;iinkii Dogu illerinde c;okc;a oturup 
ktimai ve ruhi §artlanm miitalea etmek 
bahtiyarhgma nail olam~yanlar beni ba
yagl §ark tan korkutuyorlar ve miinevver bir 
adamm yalmz Istanbul veya lzmirde ki
tab okuyabilecegini ve meslegine uygun 
tatbikat sahasmt bulacagmt samyorlard1. 

Erzuruma, Cumhuriyet rejiminin <;elik 
iradesine boyun egen me§hur Zig,ana ve 
Kop daglanna ·tertemiz ve modern oto
blislerle tnrm.anarak ve rahat transit yolu
nun en biiyiik k1smmda adeta uc;arak 
miispet bir intibala girmi§tim. Fa kat i<;in
de ~sene ~ah§acagrm Mare§al <;akmak 
hastanesine ayak basar basmaz bu miis
pet intibarma ilim zevki ve heyecam da 

katthnca derhal §arkt sevdim ve mii§kiil
pesend hekiillleri memnun edecek olan 
bir ilim miiess~esine dii~tiigiimii de an
ladim. Kenoi omriirne gore u~akr;a sayi
lan hir maziye rucu ediyorum; kendi he
sabtma ilk ilim heyecanm1 btytklan be
niiz terliyen bir lise talebesi olarak Hay
darpa~adaki Ttb fakliltesinin e§igine ve 
daha dogrusu mermer mas,alan iistiinde 
haz1rlanm1§ kadavralann didiklenerek o

kundugu te§rihhaneye ayak basarken duy· 
mu~tum. Bu a§agi yukan yeni inki§af et· 
mege ba§hyan mWecessis ve toy bir ka
famn korku ile karl§lk bir nevi iptidat 
heyecan1 idi. Zaten tababet, esas mev • 
zuunu te§kil eden hayat vetiresi ve mu
ammasi itibarile, hekimi devamh vi<:dan 
mes'uliyetine ve dolayiiSile en yliksek he
yecanlar,a du§liren bir ilim §ubesidir; bi
naenaleyh her yeni vak' a kar§tsmda he
yecan duymamrz tabiidir. A§agi yukan 
bir hu~uk sene once Paris beynelmiiel 

sergisinde Ke§ifler saraym1 ziyaret eden 
ilim miinte3ihlerinin duydug hisleri ben 
de duymu§ ove biitiin yenilikleri topl1yan 
modern laboratuarlar ve mlizeler i<;inde 
ilme mabud payesini veren bir abid ol -

mu§tum. Fa kat bu yiiksek heyecan da 
ktsa ve panorabikti; ve onun ancak rii
yal tesirini hahrhyabiliyorum. ,?u anda 
ise bana her giin yeni §eyler ogreten, ki-

tab okutturan ve beni sevgili yurduma 
sade bir odevle degil, §iikran ve itminan 
hislerile de baghyan devamh hir meslek 
heyecam i9nde ya,tyor, ve muhitimdeki 
c;ah§kan ve miinevver meslekda~lanmm 
ayni haletiruihiye i<;inde bulunduklimn1 
goriiyorum. 

F aaliyetine son vermeden evvel, Er
zurumun ma'h,alli gazetesi olan «Dogu>>, 
bir r()portajmda, Mare~al <;akmak has" 
tanesine <<.?ark Giilhanesi>> demi§ti. En 

giizide profesorlerin ilmi krymetini her 
gUn biraz daha arttudtklan CUlhane gi
bi bir ilim miiessesesinde vaktile ben de 
bir c;uak st{atile c;ah~masaydrm, hu te§-Biiyiik Britanya' mn bir koyii, yeryii

~Uniin en ku~iik koyii say1hyor. Bu koy, 
lngilterede Hampsiyl civannda Eldon 
koyiidiir. BuJundugu memleketin oldugu 
gibi yeryiizi.ini.in de en kii~iik koyii olan 
Eldon' da topu topu ~ tanecik ev var· 
d1r; bununla beraber hu koy teferriiath 
haritalarda belirtilmektedir. 

Koy ahalis!, 9 ki§iden ibarettir ve hun
lann hepsi de kayi.in resmi i§lerini gor -
diiklerinden, vergiden muafhr. Koy a.
halisinden herbiri bir hafta nobetle§e kay
den 6 kilometre uzaktaki postaneye dog
ru bisikletle yol almakta, mektub gotiiriip 

getirmektedir. 3 evli ve 9 ki§ilik koyde 
hayat sakin oldugu nispette mes'ud bir 
hayatmt§; kay sakinleri giiriilrulii §ehri 
hi<; ozlemediklerini ac;ik<;a soyliiyorlar. 

Akademi Mimar1 
§Ubesi ve tatbikat 
biirosu §efi Musevi 
profesorlerden Bru
no Taut evvelki 
giin vefat etmi.§ ve 
cenazesi dun Gi.i.zel 
San'atlar Akademi
sinden kaldmlml§ -
hr. 

Cenaze merasimi 
diin saat 1,30 da .......,.,""~---~ 

., hisi fazlasile mubalagah bulacagtm tabii 
idi. Fa kat dii§iindiim, hu roportajt yapan 
vatanda§, Galata~aray ve Edebiyat fa -
kiiltesi mezunu miinevver bir gazeteci ve 
egretmen oldugu cihetle, bu te"pihine ha
kikate yakm bir isahetle hak verdim. 
Mare§al <;akmak hastanesi, bir kere, ye
n: Erzurum sitesinin ortasmda heybetle 
ylikselen bir ilim saray1; Avrupamn en 
giizel binalarile kahili kryas bir Ti.irk e
seridir; ve son seneler zarfmda Erzurum 
Beldesinde ~erefli vazifeler deruhte 
eden degerli komutanlarm devamh yar
dim ve himmetleri, Sthhiye dairesinin bii
tiin Slhhl malzemesini tamamlamak hu
susundaki gayretile her giin ilmi randi
mam artan tam manasile modern bir §i-

Konservatua.r profesorlerinden Liko 
Amann miizikile ba~lamt§, miiteaki • 
ben Kiiltiir Bakanltgt §Ube miidiirle -
rinden Kutsi, profe50r Leopold - Levy 
ve talebe miiteveffanm hayat1, eserleri 
ve mezayas1 hakkmda soz soylemi§ -
lerdir. 

fa evidir. T ababetin biitiin §Ubeleri ve 
laboratuarlan en ideal miikemmeliyetleri 
ve ilmi mekanizmalarile mevcuddur; vii
cudi.imiiziin biitiin hatlanna aid hayati 
ve gtdai tahliller yap1lmakta; biitiin kalb 
vak' alanmn elektriki cereyanlan ve kud
retleri elektro kardiogram ile tespit edil
digi gibi, v;ak' alardan ~ogunun rontgen 
resimleri almmaktadtr. Esasen miite1tas
Sislanmn hepsi Giilhane tezgahlannda 
dirsek ~liriitmu§ ve ~ogu ba§asistanhkla -
rmdan sonra da muhtelif Avrupa mem
leketlerinde ilmi tetf'bhularda bulunmu~ 
oLan tecriibeli heki:nlerden ibarettir; he
men biitiin eczacrlan ayni zamanda kim
yagerdir. Binaenaleyh bu ilim mabedin
de disiplinli Culhane ruhunu ve mii~terek 
<;ah§flla metodunu yiiriiten ttlsim, biitiin 
hekimlerinin vaktile ayni feyiz kayna~
mn sakaft altmda yiiksek Turk ordusu
nun sthhatini koruma gayesile ~ah§mi§ 
olmalandu. 

Gene Cumhuriyette inti§ar etmi§ olan 
«l!mi <;ah§mada i§ bOliimii» adh yaz1m· 
da temenni ettigim ilmi §artlar, <;akma'k 
hastanesinde fazlasile vard1r; degil y al
mz kendi hekimleri arasmda, tam kar§t· 
smda ayn bir ilim miiessesesi halinde yi.ii
selen Memleket hastanesi mutehassrslari
le de devamh bir ~ah§ma kollaborasyonu 
~ayam dikkattir. 

Haftada bir kere yap1lan t1bbi musa
merelerde, biitiin sivil hekimlerle eczact 
ve ibaytarlann da i§llirakile nadir tJbbi 
vak' a tar mlinaka§a edilerek gosterilir; 
hekimligin yeniliklerine aid orijinal kon· 
feranslar verilir ove bunlardan birc;oklan 
da ne§redilir. 

Hastanenin iist 'katmda, giizel ve geni§ 
bir kiitiibhanesi de vard1r; ve hekimlerin 
her ay verdikleri mii§terek aidatta temin 
edilen frans1zca, almanca ve ~ngilizce trb 
mecmualarmdan ba§ka her giin yeni yeni 
kitahlarla da zenginle§mektedir; butiin 
ilim adamtanmlZln hediye edecekleri 
luymetli kitablarla da daha <;ok zengin
le§ecegi tabiidir. 

Demek ki Banda oldugu gibi, Dogu 
illerinde de Cumhuriyet iradesile dogan 
medeniyet giine§i, ~enc alimlerin de he
yecanlarml tutu§turacak ve besliyecek 
k.ad.ar kuvvetlidir ve anlispet ilmi bilgi • 
lerine daima geni§ tatbikat sahas1, mli -
kemmel 1ahoratuarlc:.r arayan mii§klilpe
send hekimler ,?arkta Mare§al <;akmak 
hastanesi gibi bir ilim mabedini bulduk
tan sonra, diger meslek sahibi mlinevver 
vatanda§lann kendilerine gore faaliyet 
sahalan bulmalan <;ok daha kolaydu. 0 
halde ,?ark, aruk vatanperver ve miinev
ver Tiirk gencliginin i§tiyakla ko§acngt 
en gi.izel bir djyardrr. 

Dr. RASIM ADASAL 

Londrada bir reverans1n 
dogt1rdt1gu ~iddetli 

miinakasa 
' 

Londranm kibar mehafili biiyiik bir 
heyecan i~indedir. Bir reverans yi.izi.i.n
den bu mehafile mensub aileler ikiye 
ayrllmt§tlr. Meselenin esas1, sab1k bah
riye birinci Lordu Duff Cooper'in zev
cesi Ledi Diana'nm Pariste bulundugu 
s1rada Windsor Dii§esile gorii§mesi ve 
kar§ISmda derin bir reverans yapmt§ 
olmastdtr. 

Londraya avdetinde Ledi Diana ~id
detli bir tenkide maruz kalmi§ ve Bri
tanya saraynm te§rifat i§lerinde mu§eh
has an'ane saytlan Kontes Pembroke 
tarafmdan hiicuma ugramt§b. Kontes, 
yalmz altes unvamm ta§tyanlar kar§I -
smda reverans yap1labilecegini iddia e
derek, Ledi Diyana'mn, gizli bir mak -
sadla hareket ettigini soylemektedir. 
iki kadm arasmda §iddetli kavga sah -
neleri ge~mi§tir. 

Hava mantarlar 
karst tedbir ... 

' 

U cuz halk radyolan ti 
§ekilde tespit ed.ilmi~. 
gayet ucuza sahl 

Habere, bir bak1mdan sevindim. 
1k1mdan iiziildiim. Sevindigimin 
ni, uzunboy]u azah etmege liizu 
Radyo, medeni alemle evleri 
smda hernevi kiiltiirel temas1 tern 
biricik vas1ta oldu. 

Radyolu muhitlerde ya~1yanl 
mz milyonlarca insamn nasib al 
ne~· e kaynagmdan, ses ve s()z ~ 
Ian dinlemekle kalmJyorlar. K 
mn ic;indeki bilgi hikresine de 
b.ir yeni malzeme ilave etmek 
buluyorlar. 

Gitgide, en vaz.ge~ilmez ihtiy 
mrzm ha§tnda yer almaga ba§h 
hassas alet, §imdiye kadar itiraf 
1m kendini pek pahahya satJyor 
de, bu yiizden onu hala bir liik 
sayanlara hak vermek zorunda 
dUk. 

ilhamrm muhterem Ali Cetin 
halkseverligiriden alan Posta 
Umum Miidiir]iigi.i, her keseye 
ucuz bir rad.yo tipi s~mekle, bii 
ke~fi biitiin vatanda§larm istifade 
zetmek k.aranm bize §imdiden 
lemi§ oldu. 

Sevincim bundan ileri geliyor. 
Oziintiimiin sebebini de ani 

Halk tipi radyolann ~ogalmas1, 
zitlerin de <;ogalmast demek 
unutulmamahdU'. 

Bundan sonra adma parazit 
miz zehirli hava mantarlaTJ, kar 
ten telleri iizerinde daha ko!ay t 
etmek timkamm bulacaklardtr. 

Bunun manas1 ~udur: Gecele 
uyku uyumaktan biisbiitiin mahr 
lacagtzl 

Bizce parazitlerin ~ogalmasm 
hiiyiik mes'uliyet, motor ~ah§hr 
esseselerdedir. 

Avruparun diger §ehirlerinde 
gibi, 1stanbulda da, motorlii m' 
]ere. en ktsa bir zamanda tehl~g 
larak makinelerine paraziti azal 
tibat ilave etmeleri, kendilerinde 
nebilir. T ebligata kulak .asmtyanl 
lci olacak §ikayet iizerine Beledi 
za kesilmesi pekala mlimkiindiir. 

Y ok hu tedbirler almmaz da. 
motorler, alabildigine, kaYidsiZ, 
havayt, elektrik bataryalannm sal 
~ine tutmakta devam edecek olur 
Iimiz harabd1r. 

Parazitle yaptlacak ciddi bir 
lenin Mdyo dinliyenler kadar. di 
yenleri de memnun huakacagmd 
etmiyoruz. S 

Korkun~ oliim 
lturtulduktan so 

iki Portekizli basit ~e 
ler yiiziinden oldii 

Gencliklerinde birgok defa 01·· 
likesi atlatan iki Portekiz.li, L · 
olmti§tiir. En tehlikeli vaziyetl 
liimden kurtulmu§ olmalarma r 
§imdi gayet basit sebebler oliim 
amil olmU§tUI. Garib bir tesad" 
iki adam birbirlerile akraba ol 
lan halde, ayni aile isimlerini 
lar ve ayni yerde kom§uluk edi 
tnl§ .. 

73 ya~mda olen Miguel Reale 
bahleyin yataktan kalkmi§, zahi 
bir §eyi yokken birdenbire yere 
mii§ ve odaya girenler, cans1z y 
gormi.i.§lerdir. Halbuki bu adam 
50 sene evvel, 23 ya§mda 1ken, b. 
kaZiyormll§. 6 metre derinlik 
Kayahklarm par~alanmas1 i~Xi 
dinamit koymll§, 5 yerden fitil 
turmu§ ve bundan sonra acele y 
~ekilmi§. Derken yan yolda beli 
h ip kopmu§, kuyucu, kazdtgt 
yuvarlanmi§! Arkada§lan, ner 
dinamitler pathyacaK:, kayalarl 
ber onu da parc;ahyacak, d iye 
ken, o, sogukkanhhgm1 elden b1 
ml§, ate§ dinamite 5 santimetre 
mi§ bulundugu s1rada, fitilleri k 
ba§lami§. Ancak 5 inci fitili kese 
mii.thi§ bir infilak! Kendisini agt 
olarak kaya par9alan altmdan 
yudan ~1kanm~lar; uzun zaman 
gordukten sonra iyile§mi§. 

Koltuk sandalyesinden kalkm 
§lip omzundan berelenmi§ ve bu 
zatiirrieye tutulup seksen ii 
§tnda olen kOID§USU Antonyo 
les de, bundan 50 seneden 
la bir zaman once, balina avma 
bir yelkenlideymi§, ~ ima1de, buz 
nizde yelkenli kazaya ugraml§ v 
sinde bulunanlardan yalmz 
kurtulmu§mU§ .. 

En timid kesilen hastahklarda 
Ylrtlp da, ufactk bir rahatstzhkt 
diverenler her zaman, her yerde ~ 
c:Ecel geldi ciliane, ba§ agnst ber 
s5zii, me§hur! 

• 



sarayla Be$ikla$ 2-2 ye berabere kal 1 a 
istanbul hk ~ampiyonasl ma~;larma 

ii<; stadda birden devam edildi. 
Havamn fevkalade giizel olu~u ve 

m 1, 1vonJ.uKia s1b bir alakast olan Ga· 
• Be~ikta~ ma<;1 T aksim stad1-

sekiz binden fazla seyirci toplam1$tl. 
maclann cereyamm ve netiee· 

a~ag1ya yaztyoruz. 
tasaray: 2 • Be§iktat: 2 

k maC<lanmn en miihim miisabaka
biri olan Galatasaray • Be~ik

ma<;l diin T aksim stadyomunda ya-

I lik &ampiyonasmm neticesi 
de biiyiik bir rol oyn1yacak olan 
af<a tak1mlar §U §ekilde c;~ktJlar. 
atasaray: F az1l ~ Lutfi, Adnan -

Musa, Celal - Necdet, Salim, 
Bedii, Biilend. 

e~ikta~: Mehmed Ali - Hiisnii, Fa· 
- Rifat, Osman, Feyzi, Hayati, 

Sabri, Seref, E§ref. 
a kern: istanbulspordan Adnan A-

n Be~ikta§m hiicumlle ba~lad1. 
an yap1lan Be$ikta~ hiicumu hemen 

kalesi oniinden tehlikeli bir 

tasaray miidafaasJ, lkendini to -
vakit bulamadan Ekremin 

yiiziinden i.iC<i.incii dakikada .Se
. bir ~iitile birinci golii yedi. 

iki tarafm birbirini yok1amaga 
adan yap1lan bu ilk saYJ Ca· 

ka1esi oniinde toplanmaga 
etmi~. Be§ikta§ ise ilk dakika • 

11L<u•u"~o:' bu avantajdan azami 
edebilmek i<;in var kuv • 

!''-u.uaa. ba§laml§b. 

soldan yaphgi muvaffaki -
an gev§edi&i bir mada Ga-

kendini toplamaga ve mahsus 
oyuna hakim olmaga ba,la -

yava, Be§ikta1 kalesi oniinde 
Galatasaray hikumlanmn bi~ 

aleyhine bir frikik oldu. 
c;ektigi §Ut direkleri yahyarak 

say1 f1rsatm1 ka~JrmJ§tlr. Galatasaraym , ___ _ , I azimlerinde muvaffak olmakla beraber 
sol taraftan yapti&J hiieumlar birbirini ta- ~ • c;ok yorulmu§lardJ. 
kib ederken Biilend ikinei bir fJrSat daha fkinei devre ba§ladigi zaman Hilalli-
ka~udJ. l lerin birinei devrede sarfettikleri enerji 

Galatasarayzn birinci golii J netieesi yorgunluklan barizdi. Bu vazi-
Ostiiste fusatlar yakahyan Biilend yetten istifade eden F enerliler derhal 

Musamn ~ektigi giizel bir frikikten isti - Hila! kalesini sardilar ve dordiineii daki-
fade ederek 13 iin.cii dakihda beraberlik • " kada Y a§ar bir kafa vuru§ile ii~iiocii, 
sayJSmJ yapt1. yirmi ikinei dakikada Fikret uzaktan bir 

Galatasaray bu say1dan sonra daha §iitle dordiineii, bir dakika sonra Y a§ar 
giizel oynamaga ba~ladJ. Sagdan c;;ekilen gene bir kafa vuru§ile be§inei golleri ~1 -

bir korneri soldan ~ekilen ikinei bir kor- kard1lar. 
ner takib ediyor, Galatasaray giizel ve Bu SJrada giizel bir hiieum ~1karan Hi-
devamh hiicumlar yapmasma ragmen, lalliler Nairn vasJtasile bir gol yaptilar. 
olduk~ bozuk oymyan Be§ikta~ miida- Fa kat gene Hilal kalesine inen F enerliler 
faast oniinde, sadece beceriksizlikten de oyunun bitmesine bir dakika kala y a§a• 
bir tiirlii go! c;1karamtyordu. nn ayagile bir gol daha yaparak mac;1 

Bir miiddet bocahyan Be§iktas kendi- 1-6 kazand1lar. 
ni toplad1 ve tekrar agu basmaga bash- V efa: 1 • lstanbulspor: 1 
yaraik Galatasarayt tehlikeli vaziyetlere Vefa ile istanbulspor arasmdaki mii -
soktu. Bu arada Lutfinin yerinde bir sabaka ;;eref stadmda Ahmed Ademin 
miidahalesi yiizde yiiz bir gole mani cl- hakemligile yap1ldi. Kar§Jhkh hiieumlar-
du. la ge<;en ilk devre birinei golii istanbul-

Be§ikta§m bu tazyiki gittikC<e tehlikeli 
bl .. r •ekil alm1"'•·, fakat her J'ki's1' de, bugu"... spor yaptJ. Vefa bu sayJya yapt!gt bir • ..... .. Be§ikta§hlarm, yapttg1 akmlardan biri 11 k b 1 
cidden fevkalade ovn•yan Lutfi ile Ad- go e mu a e e ederek devre 1-1 berabe-

J ... Sol muavin Celal Hakkmtn kar~ism'da F ener stadlnda sonra oyun I 0 dakika miitevazin bir CC· re ibitti. 
nan yapdan biirun hiicumlan birbirlerile fevkala.de muvaHak oldu. reyan takib etti. 
yarl.§ edereesine giizel ve yerinde mii • Hiicum hattmda N ecdet muvaffaki • Beykoz: 3 • Siileymaniye: 2 F akat yava~ yava§ ac;Jian Siileymani-
dahGalellerle k.urtanyorlakrdll ... F I yetli. Salim her zamanki gibi harikulade Diin F ener stadmda Beykoz - Siiley- yeliler Beykoz kalesini ku§attilar ve bir 

a atasaraym gene a eclSl azJ mii- t'dt'. E~fal··n lu"zumsuz "'al!mlarJ kendt'sJ' h iki fmat karirdiktan sonra on yedinci 
d. k 1 · d k k 'I • JU y maniye ve F enerba <;e - Hila! ma~lan ,. 

tema 1yen a esm en 1;1 rna sureh e · · ld ~ k d B"l d · · d k dakikada Dani~in ayagv1'le beraberligvt· te-
k d. · · · b' 1.~ I' hl'k )' d k'k 1 I<;m o ugu a ar u en lf<ID e, ta Imi yapilmJ§tlr. Havanm bir yaz giinii kadar • 

en 1s1 I<;m 1r u~Y 1 te 1 e 1 a 1 a ar . . d k l ld B .. min ettiler. . k' 1" b' 1<;m e f<O zarar 1 o u. u gene, mu • giizel olmasi, sahaya iimidin fevkinde bir 
ya~atb ve rute lm gene uzumsuz tr C1• kemmel bir futbolcu olabilmek i~;in <;a • merakh kiitlesi toplami§h. Devrenin bundan sonraki k1sm1 daha 
kl§ yaptlg~ bir mada Seref oyunun 39 un- hm hastahg~mdan kurtulmagv a rah•ma • 1 fazla Si.ileymaniye bask!Sl altmda, fakat 
cu dakikasmda Be~ikta~m ikinei <5ol!inii .., • lk ma<;t yapaeak Beykoz - Siileyma-

hdJr. niye tahmlan muayyen saatte ~u kadro _ golsiiz devam ederek 1-1 netieelendi. 
yapFtt. I b h Be•ikta•tan kaleci Mehmed Ali ~ok larla sahaya rJktllar·. ikinci devrenin hemen ilk dakikalar.n-

azl u atas1m tamir etmek ister gi- • ' Y 

hi d k'k d f k t•d b' k giizel ve eesur kurtan§iar yapll. Beykoz: Kandilli • Halid, BahadJr _ da hiicuma g~en Beykozlulartn ikinei 
son a 1 a a ev a a e u urtans dakikada lehlerine bir korner oldu. 

yapm1, ve devre 2 • 1 Be~ikta~m Jehinde Hiisnii her zamanki kadar canlt idi. Sadeddin, Kemal, Mustafa - Cahid, 
bitmistir. Muavin hath muvaffak oldu denilemez. Gazanfer, Sehab, Mikrob, KazJm. Beykozlu Kemal giizel c;ekilen bir korne

Hiieum hattmda belliba&h iki oyuncu Siileymaniye: Muvaffak _ Ruhi, Biir- ri kafa ile Si.ileymaniye kalesine soktu. 
vard1 ki biri Hakb, biri Sereftir. Hakk1 han • fbrahim, Maritan, ibrahim - Rauf, Oyun otuz dokuzuneu dakikaya kadar 

lkinci devre 
!kind devreye Be§ikta§ oldlikc;a siir -

atle ha§ladJ. Salim bir hiicum esnasmda 
sakatlanarak dJ'§art c;1kh ve bes dakika 
sonra tekrar sahaya geldi. 

Oyun biraz sert bir §eki1 almaga ba&
ladJ, hakemin yerinde miidahaleleri kar
~·hkh favullerle gec;ti. Galatasaray hii -
cum hattmm en miikemmel oyuncusu 
Salim soldan yakalad1g1 topu kuvvetli 
hir siiriiyii~le Be§ikta~ ka1esine attt, fakat 
top direge f<arparak geri geldi. Be~ikta$ 
miidafaasmm hozuk oyunundan istifade 
eden Galatasaray gene hesabh ve giizel 
ini$ler yapmaga ba§lad1. 

Galataaarayzn 'ikinci golii 
Lutfiden Bediiye, Bediiden Sa!ime 

gelen top Salirnin orriine c;1kan biitiin mii
dafileri atlatmast ve konulan ayaklann 
iistiinden keklik gibi s~nya s1~nya a$ • 
mas1 Galatasaraya 14 iin-cii dakikada 
tekrar beraber1ik saYJSJDI kazandnd1. 

Dun <;ok diizgiin oymyan Galatasa • 
ray maglubiyetten kurtulduktan sonra 
daha giizel oynamaga ba~lad1. 

Galatas.araym en iyi oyunculartndan 
biri olan E~fagm ~ahsi oyunu bir<;ok f1r· 
satlann ka~masma sebeb olmll.§, Bii!end
le Bediinin ka<;1rd1~ iki biiyiik gol fma
tmdan sonra mac; 2 - 2 berabere sona er
mi§tir. 

Naazl oynaarlar? 
Galatasaraydan iki miidafi Lutfi 

ile Adnan mevsimin en giizel oyununu 
oynad1lar. Lutfinin yerinde miidahale -
leri, Adnamn uzun vuru§ ve kafadan top 

iyi marke edildigi iC<in o1acak c;ok asabi 

oynad1. Macm en yi futbolcularmdan bi
ri Serefti. fleride ve geride ~ok f<ali$11. 
1ki gol yapmas1 c;ok ~h~an oynama • 
smdand1r. Fa kat Sere fin liizumsuz hn
~mhklan R()ze e<arpb. 

Nedret, Dani§, Nizameddin, Raif. Beykozun hafif bir hakimiyeti altmda 
Hakem tzzet Muhiddin. devam etti. Bu suada ~ehab §ahsi bir 

Oyuna Beykozlular ba§ladilar ve ilk 
dakikalardaki kar§lhkh hiieumlardan son 
ra ,Sehab dordiincii dakikada bir ara pa
sile Beykozun ilk goliinii . yptt. Bunda.a 

gayretle Siileymaniye kalesine kadar ge-
tirdigi topu gi.izel bir pasla Mikroba ge -
<;irdi. Mikrob da serbest bir vaziyette ya
kaladlgl topu iic;iincii defa Siileymaniye 
kalesine soktu. 

~iindi goJden sonra canl1 oynamaga 
ba§hyan Siileymaniyeliler hemen iki da
kika sonra Dani§in bir kafa vuru§ile ikin
ei gollerini <;1kard1lar. Biraz sonra oyun 

' bir Siileymaniye hiicumu esnasmda ne -
ticelendi. Bu suretle Beykozlular saba
dan 3-2 galib c;Ikhlar. 

F enerbah~e: 6 - Hila I: 1 
lkinci mac; F enerbah~e - Hila! arasm

da idi. T ak1mlar sahaya muayyen sa at -
ten biraz g~ <;Ikhlar ve k1sa bir seremo
niyi miiteak1b a§agJdaki kadrolarla dizil
diler: 

Fenerbah<;e: Hiisam- Ya§ar, Lebib
M. Re§ad, Aytan, Esad - K. Fikret, 
N aci, Y a~ar, Fikret, ,Saban. 

Ankarada yapuan nuntakalar §ampiyonast finalinde derece alan Hiial: Murad - Akif, Sel<;uk - Tilki, 
Zeynel, Cevdet - llhan, Salim, N aim, taklmlara Umum Miidiir tarafmdan kupalar veriliyor 

Lik ma~lar1nda puvan vaziyeti 
Tak1mlar Oyun Galib Berabere Maglub Mt1g1 Yedigi 
Be$ikta$ 10 7 3 39 13 
Fenerbahc;e 10 7 2 1 31 7 
Galatasaray 10 7 2 1 31 12 
Vefa 10 5 3 2 19 17 
Beykoz 10 4 3 3 26 17 
ist~nbulspor 10 2 2 6 14 23 

10 3 7 10 31 

"\ 

Puvan 
27 
26 
26 
23 
21 
16 
16 

Hakk1, Rauf. 
Hakem Sazi T ezean. 

Oyuna F enerliler ba§ladl .. , tlk daki
kalarda ortada dola§an top tedrici bir 
surette Hila! yan sahasma girdi. Fikret, 
be§inci dakikada birinei ve on iic;iincii da
kikada ikinci ogolii yaptl. 

Galatasaray kalesi oniinde 
heyecanlt bir an 

fkinei devre de iki tarafm bi.itiin gay -
retlerine ragmen oyun ilk devredeki vazi
yetini degi§tirmeden berabere bitti. 

K1r ko§usu 
Beyoglu Halkevi tarafmdan tertib e

dilen 3000 ve 5000 metrelik k1r ko§usu 
diin ,Si§li ile tugla harmanlan arasmda 
yaptldi. 

40 atletin girdigi bu miisabakalarm iic; 
bin metresinde Beyogluspordan lzak 12 
dakika 4 saniyede birinei, Kurtulu§tan 
Siiren ikinei gelmi§tir. 5000 metrelik ya
fl§ta Be§ikta§tan Artin 16 dakika 51,8 
saniye, birinei, Demirspordan Hi.iseyin 
ikinei olmu§tur. 

Biikre§ muhteliti Ankara 
:muhtelitini yendi 

maglub vaziyette oldugu ah~lan fevkalade idi. 
Topkap1 
SUleymaniye 10 1 3 6 9 21 15 

!lk an be§ dakikada 2-0 vaziyete dii -
§en Hilalliler derhal bir miidafaa oyu -
nuna ba§lad1lar. Bu suretle devrenin so
nuna kadar Fenerbahc;eye fazla gol yap
hrmamak iC<in <;ok f<ah~hlar. Filvaki bu 

Ankara 25 {Telefonla) - Biikre§ 
muhteliti bugiin saat 14,5 te 19 may1s 
stadyomunda Ankara muhtelitile kar~1 -
la§h. Hakem 1 0 uneu dakikada ma~i 
durdurdu. Biitiin stadyomdaki onbinlcr
ee seyirei de ayaga lkalkarak At3tiirkiin 
hatuasma ihtiramla siikut ederek ayakta 
kald1. Ma<; 2-1 le Rumenlerin galibiye
tile neticelendi. Ankara muhteliti de bir 
goliinii penaltJdan yapti. 

ve iimid verici bir oyun tut- Musa merkez muavin olmamasina 
arada Bulend yiizde yiiz bir ragmen isabetli paslarile temayiiz etti. 

Hil'al 10 [1 1 

: vtKi BAUM • (:eviren: HAMDt VAROliLU ~ 

derdn k Daaa 
crinde dans ettikleri salonda hararet son 
dereeedeydi. Buras!, kuliiblere mahsus 
sarhi bir zarafetle si.islenmi§. beyaz ve 
san yaldtzh bir yerdi. Hummah bir ma
yis ak§am1yd1. Berlin'in etraflm ~evreli

Roman: 1 ......................................... 4, yen elma agaclan heniiz ~i~ek a<;tigJ hal

Salr: 

tam ortasmda, Frank, kol sa
aUt ve: 

yirmi dakika var. 
arasmda tuttugu kad1 -

-yal11r1z bir lahzae1k- aglr
tekrar hafifle§tigini his -

Frank, ~iiliimsiyerek goz
indirdi. Bu kadm, ken

daha k:sa boylu idi. Biitiin 
n daha k1sa boylu idiler. 

a!?maga ba§lad1g1 giim
bi:iyle olmu~tu. Evelin'in 

anduan, parlak olmamak-

mat san sac;lan dudak· 
. Bu kadmm hi~bir ta· 
yoktu. Giyini~i ne ~ok 

itinah idi. Frank, bu sa~-

Ian koklarken hafif hir heyeean g~irdi. 
Yiiziinii goremiyordu. Evelin ba§IDl eg~ 
mi§, ayaklannt kavalyesinin adtmlarma 
uydurmaga ~ah§arak ciddiyetle dans edi
yordu. 

de, mevsimsiz bir yaz ortas1 s1eagt hiikiim 
si.iriiyordu. 

Evelin, kavalyesinin, kendisini daha 
kuvvetle gogsiine basllrmast iizerine, ba
§ID1 kaldird1 ve ona bakll. Bu kadJmn yii
ziinde okunan utangachk ifadesi, erkegi 
bir kere daha teshir etti. 

Frank, onun bir§ey s<>yledigini i§itti, 
fakat tam o mada, kii~iik orkestranm 
saksofonlan oguriiltiilii sesler ~1kard1klan - Sevgilim! Sevgilim! 

Kadm, nefes gibi bir ses1e: 
M;in, ne dedigini anhyamadJ. Evelin, sO-
ziinii tekrarladi: - Sevgilim I 

diye cevab verdi. Frank'm almancasJ 
- On dakika daha kald1 ... Sonra gi- yoktu. Fa kat, Evelin ingilizce biliyor, 

deceksin... Seni bir daha goremiyeee - herhalde mektebde ogrendigi ~ok diizgiin, 

gim... <;ok lngilizvari bir §ive ile konu§u~ordu. 
Frank: «Bu Alman kadtnlan hislerine Frank, birdenbire, kendi nefsine kar§1 bii

nekadar maglub I» diye di.i§i.indii. F akat, yi.ik bir ho§nudsuzluk duydu. Ofke ile: 
Evelin' e a§lkh ve bu hassasiyet ho§Una «hi berbad ettim, diye dii§iindii ... Onu 
gidiyordu. Sualine verecek cevab yoktu. hzdJrd1m ... <;ok gev§ek, <;ok mi.itereddid, 
Gene kadm1, gogsiine, biraz daha kuv- <;ok ... §ey hareket ettim». Eve! in' e yak
vetli bastJrd1. Sag avucunun temas ettigi la~makta gosterdigi garib ihtiyatkarhg1 
~~plak cild ko§Csi, eline serinlik veriyor· ifade edeeek bir kelime arad1; bulamadt. 
du. Evelin'in, avcunda tuttugu sol eli a• Bu yakla§ma te§ebbiisiinden bir netice c;J
te§ gibi yamyordu. S1cak 'bir ak§amdi, i~ karabilirdi. Fakat arbk buna iankan kal-

8 13 34 13 

mami§h. Son yirmi dakikanm be§i de git
mi§ti. Arabada bir iki buse; Evelin'in 
gozlerinde bir kii~iik damla ya§. Evet, 
hakiki bir ya§ damlas1 ... Sonra, onu Pa
rise gotiireeek trenin on k1rk be§te hare
keti ... Belki boyle oldugu Evelin hakkm
da daha hayuh idi. 

Frank, dii§iincelerine burada nihayet 
verdi ve: 

- Hani, e§ya sand1klan vard1r, dedi; 
iistiine, alhna, her tarafma: Dikkat l Cam 
e§ya! Kmlacak e§ya! diye yazarlar. Sen 
onlara benziyorsun i§te. 

Dans bitmi~ti. Evelin, Frank'tan ay
nlmadan evvel, bir lahza daha ona yas
lan~p. durdu. Frank, iizerine bir par~a 
pudra siiriilen smokininin ipek yakas~m 
hafif~e silkeledi. Ah§lk oldugu, mihani· 
ki bir hareketti bu. Dans eden c;1ftler yir

mi kadar vardt. Bu kadar insan, bu ufak 
salona pek fazla geliyordu. Kalabahk, 
Frank'm eamm stkh. Evelin'in dirsegin
den tutup, onu tara<;aya dogru yliriittii. 

DI§artda, kuliibiin, sahilinde in§a edil
mi§ bulundugu kii<;iik ~oli.in kokusu du
yuluyordu. Bu koku, durgun suyun i~in
deki sazhklardan yiikselen yan tath, yan 
ae1 bir koku idi. 

T ara~amn parmakhklanna yakla§hk-

Ian zaman, Frank: 
- Virjinya'daki gibi. 

dedi. Evelin, bir par<;a hayretle sordu: 
- Ne o Virjinya'daki gibi~ 

- Hi~. Koku. Ordek avmt sever mi-
sin ~ 

Evelin giiliimsedi: 
- Hay1r. 
Gene kadm, fevkalade hayert etmi§ 

gibi, agzt a<;tk kalrnJ§tJ. T ara~a da, t1pk1 
i~erisi gibi, insanlarla, fenerlerle, renkli 
§emsiyelerle dolu idi. Kadmlar, kag1d pe
<;etelerle yelpazeleniyorlardi. 

Berlin' deki ma<;a i§tirak eden Ameri
kah tenis §ampiyonu, zayrf bir delikanh, 
o esnada: 

-Hey! Frank! 

diye seslendi. Frank, ayni §ekilde cevab 
verdi: 

-Hey! Jorj! 
- Maalesef evet! Gee; bile kaldJm. 
- Sen Parise sahi bu ak§arn mt gidi-

yorsun ~ 
- Gelecek hafta Antib'e gidebilecek 

misin ~ Paskal'lar or ada bulunaeaklar, 
Suterland'lar da keza. Sonra hep beraber 
il do Frans' a gidecegiz. 

- Ne zaman hu~ 

- Aym on yedisinde, ,Sarburg' da. 
- <;ok g~. Ben, gelecek cumartesiye 

Berengaria vapurile hareket etmeliyim. 

- Yaz1k ... Nevyork'ta haziranda mi: 
bulunacaksm? 0 hal de, bizi gormege 
Vestport'a gel. Kabul mii~ Haydi bon 
~ans! 

Frank, E velin'i oniima iterek: 
- Sana da! diye mukabele etti. 

Evelin, dudaklarmda bir tebessiimle, 
neredeyse bay1lacakmJ§ gibi, orada kala

kalmJ§h. Frank, alelikele, sa a tine bir goz 
a ttl. Evelin sordu: 

- Nekadar vakit kaldt~ 
Frank, derhal eevab vereeegi yerde, 

onun koluna girdi. 

- Kortumuzu bir kere daha gorelim 
mi~ 

Evelin, basamaklan !nmek iizere etek

lerini topladJ ve muti, onun pe§inden yi.i
riidii. 

Ten is kortlan a§agida, fenerlerin I§lgt 
altmda bembeyaz gori.iniiyordu; fakat 
oymyan yoktu. F rank'I·n «kortumuz» de

digi yer, sekiz giin evvel, Evelin'le tam§· 
tiklan tenis yeriydi. 

(Arkas1 varl 



Balkan Seferim : 1912 
Yazan: Y. MAZHAR AREN 

Top seslerini dinliyoruz 
SagimiZda 15-20 kilometro uzakhga kadar varan 
gozlerimize yeryer yang1n dumanlar1 ~arp1yor 

Kavakhdan ileri dogru; hetn S?idiyo~ ba~mda -hele dii~onla bogazla~mak ii
ruz, hem top seslerini dinliyoruz. Bu zere iken- kulag1ma ho~ gelmedi ... «Bu-
sesler solumuzdan, derinden geliyor; sa~ nu ona, alayc1 arkada~lan kJs,kanchkla 
g1m1zdan pek belli oluyor. takmi~lardm> diyip, yiiregimdeki tered-

Butiin gece yagan yagmur §imdi din~ diidleri silmeliydim. 
mi§; giine§, tekrar yagmur yagd1rmaga Fuka Erkamharbr (Galatah ~evket) 
niyetli bir semada parhyor. isminde gene ve ~edid bir zabitti ki (Sii-

Biz miitemadiyen ilerliyoruz. Ef - loglu) r;iftliginde (Kokiiler) koyiini.in i
radda ses, sada yok ... Y almz, kabara!I lerisinde (Posatepe) ye kar§l yaptlgJmlZ 
ag1r fotinierin t;amurda ~1kard:g. bir gi.i~ taarruzu idare etmi§tir ... 0 halde, ku -
riiltii, ba~aklanmmn arasmdan esen ':>i~ mandanla erkamharbinin vasatisini ala • 
riizgar gibi geliyor. Kukkili~e - Edirne hm. 
§OSesinin iizerindeyiz. ini§i bitirdik!.. ~ose namile yere bat· 

Simsiyah ensesini ~bilmem neden ac1k~ ml§ yolun ~amurlan iizerinden bir dii1 Hi
h bir hisle ?- seyrettigim (mutfak mahsu- gi.i ve altmdan bulamk sular kopiire kO
liiniin oniimde paytak paytak yiiriiyii§ii• pure akan tahta kopriiyii g~tik ve top
nii gordiikt;e, gittik~e ona ag1r geldi~m\ t;ulann a§tlg1 gedigi sard1k. 
sand1g1m baku karavanay1 olsun: «Ben Alay toplu gidiyordu. Ucumuzdan 
ta§Iyaylm ... » diyecegim geliyor. kuyrugumuz bir bu~uk kilometre c;ekerd1. 

Babasmm crta Afrikamn kirnbilir han~ Bizi takib eden aguhklar: Cepane ara-
k"l balan, e~ya arabalan, erzak arabalan ... 

gi vah§i ormanmm kenarmda, karol§ t1 ~ Y b 
arkam1zdad1r. Biz gedigi inerken, un-

bede ya•arken ellerine dii~tligii esir a vet~ kl 
~ lar heniiz, ge~tigimiz ini§ten inme e me~ 

Ian tarafmdan getirildigi Turk vatanm-
da yeti§tirdigi bu mahsul, iizerinde ya§a~ gul... ) (ih 

d 'd' ') Bu arabalarda da (nizarniye ve • d1gx topragx mi.idafaaya ne en g1 1yo.r b 
Aralannda ya§ad1g1 insanlara benzem1 - tiyat) gibi, bize benziyen ir manza~ 

lb. d 'd' · t var: Beylik atlar ko§ulu muntazam na -yen bu zencinin ka m e •§U g1 1~1, a e§e k d 
1 d k liye arabalan ve gazoz ~arba~ma v~ ar 

dogru ilerleyi§i- nasll his er uyan uma - ~I'stanbulda semt semt sistemi degl§e.~ 
ta? Onda, baba yurduna bir hasret ve b b 

ornek ornek arabalar ve tonu, . ~yu Jr: 
ir.st bir nostalji nobeti yok mu? k' . h 1 kim! derdh 

k l · birine uym1yan, lffil uy u, 
Abdullah onba§I, ~evik hare. et en ve tl r bunlan suriiklemege ~ah§lyorlar. 

~evik viicudile -manganm yanmda- bir ~aik~an toplanml§ olan bu. v.es~itin man· 
kuvvet, bir itimad omegi: T aku~ z.ab~~i 51 kac\ar gidi§lerindekt mt1zams1zhk 
goriinmiiyor. F akat bazan atm1 1len sn- zarha ' , 

b . k 1 b''l"k k d I na o~tu. ren, a zan gen a. an o u .. urnan an • lnecigin ~edigi, §Osenin tamamile sO-
yamnuzdan g~erken, §aka sozl.:r atmak- kiilmu§ tabanmdaki bal~1k, ~linlerdenbe
ta ve enziyade m~t~ak mahsulun:: ta~i~i ri i.izerinden ge~en piyade. siivari, topc;u 
maktadu. Onun, -1<;mden gelm.edig·, ~ ve nakliye arabalan tarafmdan yogmla 
olan- bu §akalan, bizd~eferkl~n nl.elk'? eken- yoorula, bir okse haline gelmi§, yapl§kan, 
d. k d' M 1... r I. << ur- ., 

Irme te rr. .ese a~ . tyo . derin bir macun deryasl olmu§tU. Burayi 
§Un sesi kulagmm dibmde tshk c;almca, d .. l"kl 'k b'l . H .. 
Kuzguncuklu kahraman, «pabucl.m ka- nekal akr ~u~ ~ 7 ~ed~tl . II semz... enuz 

I I v 1 v d' ~ mem e et1m1ZID I~m ey1z 
pmca Ba atta so ugu a acaglm» Iyo.... . d lk'l d kt k 
Kara oglan; sen soyle bakahm? St n do- .. B1 .~zk enk e;v1e \~\r eH fbe ~ ~or 
nun a ka<; k1ye yiik bo~aitacaksm ?..» guc; u . c;: m:§ er, e 1' e el azl enai • 

B k I lc b ld v k d r1·n larda tsp1tlenn, ko§um kmnh armm var l· u 1a a ar, a a o ugu a ar ye •• . "L . .L k .. 
d · d' Di-er askerlere, korka \.:hgt c;irkin gt, na.khye arab:J~~ml «.JUI'il;ua «;o mu~ 

: 1 1
: g kiilata dii§tiiklenm 1spat ed1yordu. 

gostenyordu. . Buradan sonra, uzun uzadiya devam 
Diiz. bir ~a~ladan g~en yol, budell· eden, nispeten iizerinde rahat yliriin\.ile-

bire im§ hahm aldl. Ne bozuk §Osel.. b'l b k b' ose 
v• • • I'k• f I en ozu If§ ... 

~ose deg1l b1r ~amur deres1... •• tara ma S v d 15 20 kilometre uzakh-
v .. "b k b 1 l agumz a, • 

y1g1lllll§ obek o e a ast ann manza;asl, ~ k d r varan gozlerimize, yer yer yanr-
birkac; senedir do~nmek it;in bekled1kle- ga ; a I ri rarpiyordu. Buralar bizim 

N k b .1. k' b k gm ouman a '5 

rini ~?steriyo~· . e k1sak ab IlJyett 1 o
1 

zku topraklanmtz degil rni? Bu yangmlann 
§Osey1 tam1r 1c;m, anca a as ~n yo e- b b. l y 
nanna kadar getirilmesine yetmi§ ?. · se Te 

1 
ne 

0

1 a:" · d' hep 0 taraftan ge-
. . d 'k' f h .. op ses en -§Im 1- . 

Slm<h kar§Imiz a, 1 1 tara 1 ~ euuz )' K kk'l' . T tabyalarm emm· 
I k "V"dl 1 .. zyor. 1r 1 1se 1se, a§ 

Yaprak anm atmam1~ s1 sogu .er e gu- . . d kt w seriliyor 
. . .. . d d . d' yet stpenn e uza an uzaga ... •·· 

zelle•mi§ b1r dere, uzerm e - eremn 1- A k k 1 kt t N erede 
't • .. k'l ld k rh ate§e ya m a§ma ay1z ... 

gv er kenarmdakl koye c;e I en- 0 u. ,a d" t ~ z'\ He-.. .. d h .1 'd k'' ve ne zaman u§man,a c;a acag1 r .. 
uzun bir ah~ab komu; a a 1 en e oy· . . b 1 I Ed. k · · p1m1z sa us1z amyoruz. 
den gec;en yo un 1rneye varm<~ I<;m 
sinesinde bir gedik buldugu yiiksek dag

lar ... 
Biz ini§ten inerken, -uzaktan- top<;u

lar, 0 ·gedigin yoku~una hrrnamyorlard1. 

•] Bundan evvelki yazllar 5, 6, 7. 8, 10, 
12. 15, 18, 22 ve 25 birinclkfmun nfulha'ian
mlzda <;1km1~tlr. 

Bulgaristanla baytari anlat· 
rna etraf1nda miizakereler 

Akan dere, {Karamandere) ve go!'U
nen koy, {lnecik) yahud (Y enice) im1~. 
Vadinin iki tarafmda, koylin §ark ve gar- Sofya (Hususi) - Tlirkiye Ziraat 
bmda mahruti c;adular, hep mahruti ~a- Vekaleti Baytari §Ubesi mlidiirli doktor 
dular; bo§alml~ topc;u parklan, slivari Sabri Okutmanla Ziraat Vekaleti §ef-

lerinden doktor Cevad Akkerman Sof-
yataklan... yaya geldiler. Bulgar Ziraat Vekaletile 

Buras1, cahil Osman Pa§anm kuman- temasa ge~en iki memurumuz Bulga -
da ettigi ii~linci.i f1rka karargahtdrr. Os- ristanla memleketimiz arasmda evvelce 
man ismi Tiirk tarihinde bana Pilevne akdedilen baytari anla§mamn tatbikab 
gibi k1ymet ve cesaret menk1belerini ha- etrafmda mlitakerelerde bulunacak -
tJrlatirken, bu ( cahil) s1fati bu Osmanm lard1r. 

[ T~f!~, ~ .... ~ ......... ~ ..... ~ ....... 0y~~: ~r~r~:di 
- Peki ... sen... faraza ... -tamamile 

farazi konu§uyoruz- faraza... Selmamn 
herhangi bir adamla, mesela benimle giz
lice mi.inasebet tesis ettigini ogrenseydin, 
ne yapardm? 

- lnanmazd1m. 
- Sahi mi s<lyliiyorsun, Nevzad? 
- Vallahi ciddi soyliiyorum. 
- Beni hayret icinde b1rak1yorsun. 
- As11 sen beni hayret ic;inde btraki~ 

yorsun! 
Bakl§hlar. Fa kat ikisinin de gozleri 

benliklerinin en dik ve sivri tarafma bat
t•~r icin baki~lan birbirinden ka~h. ikisi 
de hem istihza, hem de aralarmda ~irkin 
bir benlik miicadelesini latifeye baglamak 
ihtiyacile, onlerine bakarak giiliimsuyor-

du. 
Halim giilii§iinlin miistehzi tarafmt a

zaltarak sordu: 
- Peki ... Daha a<;1k bir§ey soraca -

:- .1. Unutma ki daima farazi konu§uyo
ruz. Giicenmezsin de gil mi? 

-Asia. 

- Ben sana §imdi Selmanm beni giz
lice yahya davet ettiglni soylesem ma
mr m1sm? 

Nevzad tereddiid etmeden: 
- inanmm I dedi. 
Halim §a§1rd1 ve klSik bir kahkaha ile 

giildii: 
- Peki ... 0 halde? 
- 0 halde? 
- Beni gizlice davet etmi§ olunca ne 

kahyor? 
N evzad omuzlanm kaldud1: 
- Ne mi kahyor? Seni gizlice c;agu

masl mutlaka beni aldatmak i~in mi o
lur? 

N e ic;in olur? 
- Seninle bana dair konu§mak, benim 

hakbmda senin agzmdan lakud1 almak 
ic;in olur. 

Halim bu noktay1 bir an i~in bile du
§iinmemi§ti. 

- N e munasebet I dedi. 
- Evet. Belki de bugiin seni yahya 

gizlice ~1rd1. Odadan beraber ~1kt1g1-

Tarsusta bulunan 

tarihi eserler 

Y apdan hafriyat ~ok 
iyi neticeler verdi 

Tarsus (Hususi) - 935 tenberi kasa • 
bam1zdaki Gozllikulede devam eden 
hafriyat, son zamanlarda ~ok enteresan 
bir safhaya girmi§tir. Birle§ik Ameri
kada Mavra Kollej namma yap1lan bu 
hafriyatl Mis Hatti Goldman admda bir 
Amerikah kadmm reisligindeki arkeo~ 
log heyeti yapmak:tad1r. Adana Mlizesi 
mlidlirii Yalman Yalgm da bu hafriyat
ta komiser olarak bulunmaktadtr. 

Hafriyatm ilk safhalarmda, Sll'asile 
Sel~uk, islam ve Me'mun Halife dev -
rine aid eserlere raslanmi§, daha a§a~
larda Roma, Helenistik ve az miktarda 
Grek eserlerile kar§lla§Ilml§ ve onu ta
kiben de Eti ve Siimer devirlerine mah
sus eserler bulunmu§tur. 

Hafriyat direktorli Mis Goldman'm, 
bu hafriyat hakkmda ne§rettigi rapor
da, Tarsus Gozllikulesinin ~arktan ge
len goglerle kuruldugu, ~1kan insan ke
miklerinin tamamen Ari rrln temsil et
tigi, Kiramik eserlerin ise orta Anado~ 
lu, Mezopotamya ve ikinci Trova eser
lerile miinasebettar bulundugu ~ok sa
rib delil ve vesikalarla ispat edilmek -
tedir. Hali hazrrdaki hafriyat, Roma 
devrine aid bir kalenin altmda, Bogaz
koyde bulunan Eti kalesine benzer bir 
Eti kalesinin mevcudiyetini anlatacak 
izleri derinle§tirmek safhasmdad1r. 
Hafriyat bu ytl muvakkaten terkedile _ 
cek, bir ytl mliddetle, bu hafriyata aid 
laboratuar mesaisi yap1lacak ve 1940 
y1lmda b1rakllan noktadan tekrar arll§
tJrmaya devam edilecektir. Bu hafriyat
ta, §imdiye kadar elde edilen, tanzim o
lunan hemen blitiin eserler, Adana mii
zesine nakledilmi§ ve orada ziyare~ile
rin istifadelerine arzolunmu§tur. Bu e
serlere aid izahat lnsaca §Udur: 

1 ........ Miittehid Eti imparatorlugunun 
K1zvatna (yani §imdiki <;ukurova) 
Krah i1; - Pu - Tahsu'nun mlihrti. 

2 - Dolmabahge saraYJ. mtizesine gon
derilmi§ olan bir Eti rahibi. Bu heykel 
kli<;iik mikyasta ve som kristaldendir. 
Amerika mlizelerinden birinde de bu
na benzer kristal bir Eti eseri mevcud
du. Lakin Etiler zamanmda kristal hey
kel ya mld1gma aid biG bir ikinci ves!ka 
ve malumat mevcud olmad1g1 ic;in ala -
kadarlar, bunu taklid samyorlard1. Goz
liikulede bulunan bu kristal Eti heyke
lile, hem Amerikadaki heykelin hakiki 
oldugu, hem de Etilerde kristal heykel 
yaPildt{h mevzuu aydmlanmt§ oldu. 

3 - Silindir ~eklinde bir Siimer miili
rii. Miihiirdeki yaz1 heniiz okunama -
mi!?br. 

4 - Helenistik devirdeki modelaj -
lardan, Lir ~alan bir k1z. Heykel ~amur~ 
dandu ve i~i bo~tur. 

5 - Helenistik devirde kadm ba§ tu
valetleri. Bunlar da topraktan ve i~leri 
bostur. Ortada goriilen model, bugiin A
nadoluda aynen kullamlmaktad1r. Dik
kate §ayand1r. 

Susuzdere cinayeti 
Susuzdere cinayeti tahkikah, diin de 

devam etmi§tir. Zab1ta, arhk elbiseleri 
aramaktan vazgegmi§tir. 

Kor Hasamn ifadesine bak1hrsa, ken
disinin cinayetle alakadar olmad1gut1 
kabul etmek icab edecektir. K& Hasan, 
bir gece, birlikte yathklar1 Rtzanm ha
mnda otururken Arab Muradm elinde 
bir paketle i~eri girdigini ve bu paketi 
yatagmm Uzerine b1rakhgm1, kendisi
nin de yukari kattaki odasma g1kbg1m 
iddia etmekte, lakin paketin i~inde ne 
oldugunu bilmedigini s<:iylemektedir. 
Kor Hasan, cinayet i§Ienirken Arab 
Muradm yanmda bulunmadi~m iddia 
etmektedir. Arab Murad ise yegane su~ 
delili olacak olan eJbiseleri nereye sak~ 
ladigm1 soylememektedir. Niyazi ismin
de :})irisi bu i§te methaldar zannedil • 
mektedir. ilk gunlerde yakalanan Rem
zi, serbest birakt!tnt§br. 

mz vakit bu benim hatmma geldi. De -
mindenberi sen Selmamn ahlabm c;eki§· 
tirirken de benu dii~iiniiyordum. Olabi
lir, fakat emin ol ki zerre kadar ku~ku
lanmadim. Y almz sen den degil, on dan 
da emin oldugum ic;in. Belki de bunu ba
na haber vermekten c;ekiniyordun. Sana 
yemin ederim ki zerre kadar azab duy
mam. Bunun dogru olup olmadiginl ba
na s<lyliyebilirsin. 

Halim hit; bir§ey dii~iinemedi. $uuru 
kararml§h. l~inden gelecek ilk cevab1 ge
riye t;evirmemege karar verdi. Biraz dur~ 
du ve mmldand1: 

- Dogru! 
Nevzad omuzlanm kaldmp indirdi: 
- Olabilir. Ve senden mutlaka git-

meni rica ededm. 
- Gitmiyecegim. 
- Hay1r, gitmelisin I 
Nevzad siikunetinde hic;bir degi§iklik 

olmadan tekrarlad1: 
- Gibmelisin. Hem Selma hakkm<la

ki fikrini degi§tirirsin, hem de, onun ben
den birtak1m §iipheleri var, manas1z, fa
kat var, onlan silmi§ olursun. <:unkii se
nin zannettigin gibi degil. Tam tersine. 
Ben ondan §Uphe etmiyorurn, ona itima
dJm var, ~linkii onun kimse ile konu§ma-

Almanya - « Graf Jeplin:. admdaki ilk Alman tayyare gemisi Kiel'de 
merasimlc denize indirilmi§tir. Merasimde Goring ba§ta olmak lizere bir~ok 
Alman ricali haz1r bulunmu§lardir. 

d!glDI biliyorum; fa kat 0 oyle degil. Be
nim hayahmi bilmiyor. Eski mi.inasebet
lerimden herhangi birini, vakit vakit ta
zelemek eli.111de oldugunu dii§liniiyor. Her 
an §iiphe i~in<le. Anladm degil mi? Mut
laka git, biitiin bu konu§tuklanmlz ara
mlzda kalsm. Git. Ona oldugu kadar ba
na da dostluk gostermi§ o1ursun. Bunu 
senden bilhassa rica ederim. Git. Gide
ceksin degil mi? 

Halim cevab vermedi. Bulamk hisler 
i~inde idi ve zihninde bir karanhk vard1. 
Anlam1yordu: N evzad m1 aldamyor, 
kendisi mi? Selma onu nic;in davet etmi§~ 
ti? N evzad hakkmda onun agzmdan ba~ 
z1 lakird!lar almak it;inse o h1rdavat e§
ya arasmdaki hali neydi? Masamn i.istlin
de otururken it;i garib i§tahlarla dolu ya~ 
pl§kan baki§I, dizlerinin ve ayaklarmm 
tahrik edici hareketleri, biitiin viicudi.in~ 
den SIZan o uzvi davet ne olabilirdi? 
Halimi yahya ~ekmek it;in bir okse mi? 
Ne liizum vard1 bunlara? Hayrr! Bu ar
kada§t;a bir davete benzemiyordu. Fa kat 
ya N evzadm tsran? Kendine ve Selma
ya giiveni§indeki saglamhk? Y a o ne§' eli 
sogukkanhhk? Halim §a§1rd1. Bir muam
mayi c;ozmek i~in gittigi bu yahdan hi~bir 
§ey anlam1yarak yeni rnuammalarla dO-

niiyordu. 
N evzad onun sustugunu goriince: 
- N e dii§iiniiyorsun? dedi. 
Haiim itiraf etti: 
- Beni §a§Irhyorsun. 
- Sa~utlyor muyum? 
-~ok. 
N evzad giildii: 
- N eden §a§myorsun? dedi, ban a i~ 

nanm1yor musun? Y ahud da, gene aldan
digJml m1 zannediyorsun? 

- Sana inamyorum. 

- 0 hal de? Aldamyor muyum? 
- Bilmem. Senin anlatt!klann benim 

gordiiklerime pek uymuyor. 
- Farklar nedir? Sayle. 
- Artik miinaka§a etmek istemem. 
- Bilakis, ben rica ediyorum, sana 

benim kadar kanaat gelmesini isterim. 
Hatta ... Bak... 

Nevzad Halime bir sigara verdi ve 
kendi sigarasm1 da yakhktan sonra de -
vam etti: 

- Benim senden ba~ka bir ricam var. 
Selmaya git ve ona kur yap. Onu elde ct
meg~ah§. Biitiin tesirlerini kullan. Senin 
§iirlerine bay1hyor. Bir tecrlibe et. Mu
vaffak olursan bana haber ver. 0 zaman 
sana diyecegim ki: «Hakkm varml§. Bu 

Macaristan - italyan H 
z1n Kont Ciano Budape§tede 
ricalile ve bilhassa Ba§vekil 
redi vc Hariciye N az1n 
ile mlihim goriJ.§melerde bul 
Bunlarm netic~~inde Berlin 

Japonya - Kore'de yeni 
simde gorlildiigli ve~hile 
araba ile kocasmm evine ua.n..u:u<J 

tedir. 

kadm bir ... bir ... » Nas1l 
min? Bir? neydi o? 

- N enfoman m1? 
- Evet, <.: ... bir nenfomandm> 

cegim. 

Halim Ncvzadm yiiziine bakt1. 
bu teklifteki ciddiyetinden ~iiphe 

- ~ocuk gibi Iaflar soyl 
di. 

- N eden ~ocuk gibi? 
- ~ocuk gibi, Ben arhk o yal 

yak basar miyim samyorsun? Hele 
ya kur yapmag1 hatmmdan ~ec;i 

miyim? Bu tecrlibe ikimiz ic;in de 
degil mi? 

- HayiT, benirn Se1maya da, 
da emniyetim var. Neticeden e 

Sana kanaat gelmesini istiyorum. 
bu kadm1 beraber etiid etmi~ ol 
Sen benim yirmi iic; senelik bir tek 
tumsun. Bu ricam1 kabul 

- Nenadl 

- Cidd! soyliiyorum, Halim. 
degil obiir giin yallya gidcceksin. 
ben de senden bir gun sonra Sel 
gorecegim. Gideceksin. Bittabi bu 
tliklerimizi ona hie; soylemiyeceksin. 

<Arka!1 var t 



GUNUN BULMACASI 
1 2 8 4 6 II T II I 10 11 

ltt'"'"m'9 parc;a. 4 - Bir renk, blr kum~. 
- ~ bir emir, hayvanlarm saktz glbl 

lgnediklerl ~y. 6 - Me~l1yetlne azlmet 
:len (lkl kel1mel. 7 - Blr emJr, duran 8 -

, hava.dLs. 9 - Soziinden donen, bir 
. 10 - Yo~tan a~a~1 yUrUyerek. blr 
bez. 11 - Blr memurlyete koymak. 

Yulmrtdan a.§agtya: 
- Blr cln.s pasta satan. 2 - Dellk, ~n. 

- Aydmlatma VllSltalarmdan, bulatSma. 
Bir emir, Asyada bir nehir, faslla. 5-

bir muslkl aletl. 6 - Ad, blr edat. 
- kostiimiiniin blr parcast genii$ dcgU 

kellme). 8 - Blrdenbire, me§hur mu
. 9 - Aleyhte bulunma. italyada b!r 
10 - Ha.yvan pe$lnde kO§ma, ~k!llp 
arak. 11 - Biiyiik bir nehir, §iiphe. 

r.v17P.Illci bulmaeanm halledilmi!J eekli 

Antalyada 
Dilek Kitabevi 

NAIL KONUK 
Cumhuriyet gazetesinin ve bi.itiin 

mecmualarm, mekteb kitab
ve klrtasiye, fotograf levaZirm • 

tevzi yeridir. ismet inonii l,;<l~'u""''·• 

.. . 
GUZELLIK 
Kad•n•n 

HakkldH 

Hakikl v~ 

modern 

gUzel IIQin 

yo I u 

COTY 
den ge~er. 

COTY 
11\E.I;IHUR FRA.NSIZ MARKASI 

pUDRA 
PARFOM 

R U J 

FLAKSAK 

Malatya Bez ve iplik 
Fabrikas1 T. A. ~irketinden: 

~irketimiz Adana Fabrikas1 mamulM1 
KAPUT BEZLERl FlATLARI: 

Cinsi 

Qift~i 

" 

Tip 
No. 
2 
2 

Eni 
s. 
75 
90 

Beber 
TopM. 

36 
36 

Beber 
TopKr. 

630 
729 

20 toptan a~ajp sipari~lere 
yiizde 2 zam yapdu. 

SATILIK DEPO 
Galata Karalan sokagmda 20 

No. ( 10 X 10) = 100 metre mu
rabbamda, 30 metre tramvaya ya
kln ve iki sokak iizerinde kargir 
bina satlhktrr. Bu bina depo veya 
fabrika i~in elveri~lidir. 

Galata tTnyon hamnda 1-2 No. 
da c Yerans" T. L. ~. miiracaat. 
Tel: 4335!1. 

iSTANBUL 
Havagazi ve Elektrik ve 

T e§ebbiisab S1naiye 

Hastahk, Oliim ve pislik 
getiren fareleri 

HASAN FARE 
zehiri ile OldUrDnUz. 

Macon ve bogday ,eklinde olob biiyiik ve kii~iik her nevi fare · 
leri, Sl~anlan derhal oldiiriir. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bugday nevilerini serpmelidir. Macon olanlartnl yagb bir ek• 
mege ve her hangi bir gtdaya siirerek tarelerin bolundogu yerle• 
re koymahdrr. 

Kutu 10 ~~;li 25 Bogday ve macun ikisi 
bir arada biiyiik 30Kr. 

lzmir incir 
ve iiziim 

tanm1 

TAR 
Mamulat1 

• 
I 

Sab§ koo
peratifleri 

birligi 

lncir, iiziim, §arab, 
iiziim bali ve sirke 
sat1,a. ~lkarllml$11r. 

Beyoglu istiklal caddesi No. 64 
(Parmakkap1 tramvay dura~) 

istanbul Defterdarbg1ndan: 
Senelik: muhammen 

Ye~ildirekte: Hobyar mahallesinde taraflan Hocahan, 
Tereke ve Acrmusluk sokaklarile istanbul Erkek 
lisesi bahgesile ~evrilmi§ 2449,75 metre murabba1 

kiras1 Kira M. 
Lira K. sene 

arsa. 110 00 3 
Istanbul Tapu Miidiirli.igii dairesinin alt katmnaki 
pul satl~ ki$esi (Senelik kiras1 2 taksitte verilecektir) 900 00 2 
Ferikoyiinde : Qiftecevizlerde Bulgar bastanesi arka-
smda Balmumcu ~iftligi mi.i§temilatmdan 38100 
metre murabba1 tarla. 57 15 3 

Yukanda yaz1h yerler hizalarmda gosterilen kira ve mil.ddetler iize
rinden ag1k arttlrma usulile ayn ayn kiraya verilecektir. 

isteklilerin ve tediye §eraitini i:igrenmek istiyenlerin hergiin ve mii· 
zayedeye gireceklerin de 12/1/939 peqembe gi.inii saat ( 14) te Milli 
Emlak Miidiirli.igunde toplanan Komisyona miiracaatleri. eM.. (9395) 

Dr. KEMAL NURi iMRE -- TUrk Anonlm 'lrketl 
Clld ve ZGhrevl h•st•l•kl•r Miihim ilan I 
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TDnelb:f• Surlye P~aajJ. No 8 fstanbulda Havagazi ve Elektrik ve Askeri ]i'abrikalar Umum Miidiirliigunden: KI§m soguk ve uzun gecelerini ancak s1cak ve yumu§ak olan kuf!!tfiyfi 

~--- Te 1 40153 •••••II Te§ebbi.isati Smaiye Ti.irk Anonim §ir- Kli'lkkalede istihdam edilmek i.izere tornac1 almacaktlr. Fabrikalanm1za yatakta yatmakla temin edebilirsiniz. Yi.in ve pamuktan her zaman 
keti, memurlannm 1938 senesine aid girmek istiyenlerden 1stanbuld.akilerin Zeytinburnu fabrikasma, 1zmirde- ucuz olmakla beraber slhhidir. Y1lba§I hediyeleri i~in hem ucuz hem de 
ckmmza renkli hi.iviyet kartlarmm kilerin tzmir Silah fabrikasma vesair yerdekilerin de Umum Miidi.irliige sizi daima hatlrlatacak YEGANE YIL~A~I HEDiYESiDtR. ( 1) liraya 
1 ikincikanun 1939 dan itibaren iptal e- miiracaatleri. ( 9354 ) bir ku§tiiyii yastlk ve kilosu 75 kuru§a ku~iiyii, yorgan ve yataklari cook 
dilerek 1939 senesi igin muteber olmak I ucuzdur. Ku§ti.iyi.i kuma§larmm her rengi bulunur. 

Dahiliye miitehass1s1 

. Hiiseyin Usman 
Lutuf aparttmam 4 • 7 ye kadar 

Telefon: 22459 

i.izere cye§ih renkte kartlarla degi§ti -~ istanbul Belediyesi ilanlan Adres : istanbul (,;akmakc;Ilarda SandalyaCilar sokagmda I 
rilecegini saym mi.i§terilerine arzey _ _ ••••••• Ku§tiiyii Fabrikas1. Telefon : 23027 ••••••• 
ler. 

BESiM RU,EN 
a hastanesi dahiliye mii-

1 """"'"~ Q~§1kap1 Tramvay durak 
Ahun Ap. 

Bu kartlarm ba§ tarafmda §irketin 
unvam olan cclstanbulda Havagazi ve 
Elektrik ve T~ebbiisat1 Smaiye Ti.irk 
Anonim §irketh yaZihd!r. 

Yukar1da gosterilen evsafa uygun ol
miyan kartlar sahte addedilmeli ve ha
milleri polise haber verilmelidir. 

~irket mii§terilerinin bu jlana riayet 
etmemelerinden glkabilecek neticele • 
rin :r;nes'uliyetini kabul etmiyecegini 

___ .. §imdiden beyan eyler. 
Direktorli.ik 

Di§, Nezle, Grip, Romatizma, 
alji, ku1khk ve biitiin agr•lanniZI derhal keser. 
- icab1nda gilnde 3 ka,e ahnabilir. - -

Ya1;amak zevki! 
vet.lerini:zi arthrmak, varhgm1zdan son derece bir randrman almak, 

manevi hasletlerinizi biiyiitmek ve yeti~tirmek istersiniz 

? Bchemehal F 0 S F A R S 0 L §Urubunu i~iniz. 

0 S F A R S 0 L ) daima kam tazeler, 1nrmiZJ yuvarlacddan ~o
Gormek, i~itmek, koklamak hassalanm arttmr. Halsi,digi, tembelligi, 

fena dii§iinceleri giderir. Zeka ve hanzap parlatarak hi~ 

\•iicudlarda bile enerji, cesaret, azim ve irade yaratrr. Sinir ve 
manzumelerini saglamla~trrarak asabi buhranlan, dii~kiinliigu onler 
andmr. Hususile belgevliekligi ve ademi iktidarda mide ve barsak 

dogan bazJmsJzltk ve muannid kab1zlarda, tifo, grip zatiirrie 
nekahatlerinde §ayani hayret faydalar temin eder ve derhal kilo 

S F A R S 0 L'u diger kuvvet ilaclanndan ayuan ba§hca hassa 
bir surette kan, kuvvet, i~tiha temin etmesi ve ilk kullananlorda 

bir hafta i~inde tesirini gostermesidir. Muhterem doktorlarmuz 

yiiz binlerce vatandalia kemali itimadla tavsiye edilen FOSF ARSOL 
Vekaletimizin resroi miisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Belediyesi imar Miidiirliigiinden : 
$ehri ve civan ic;in tanzim edilen 1/10000 mikyash imar plam· 

Nc. ve 15/11/938 tarihli kararname ile icra Vekilleri Heyetince 
"'u'""'" oldugu 1351 numarah kanunun 2 nci maddesine tevfikan Han 

c 5192 " ( 9285 ) 

Belediye merkez ve §Uabat fen heyetleri i~in li.izumu alan ve hepsine 
1352 lira 10 kuru§ bedel tabmin edilen 28 kalem muhtelif tersim levazrm1 
acr1k eksiltmiye konulmuiitur. Listesile ~artnamesi LevaZim Miidiirli.igiinde 
goriilebilir. 

lstekliler 2490 sayll1 kanunda yazll1 vesika ve 101 lira 41 kuru~luk ilk te• 
minat makbuz veya mektubile beraber 6/1/939 cuma giinii saat 14 bu~ukta 
Daimi Encumende bulunmahdrrlar. c B. " ( 9292 ) 

PASTiL ANTiSEPTiK 

Soguk alg•nhg•, nezle ve 
fUs yollarile ge~e.. hastahklar• 
dan korur, grip ve bogaz rahat· 
&lzhklar•nda, ses k1&1khg1nda pak 
faydahd1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Pendik 

Tutan 
L. K. 
35 70 

1 23 

24 50 
15 00 
3 00 

10 00 
6 00 

Belediyesinden : 
Beber kilosunun 

klymeti 
L. K. S. 

15 

0 50 

17 50 
1 50 00 
1 50 00 
5 00 00 
6 00 00 

iZAHA'l' 

238 kilo HtJrda pirincr eski terazi ve 
dirhemler 

216 ,. Hurda demir terazi ve 
dirbem 

140 aded Benzin tenekesi 
10 ,. Hurda liiks lall).basl 

2 ,. Demir soba hurda 
2 " Eski baski.il hurda 
6 eski kantar burda 

Yukanda yaz1h yedi kalem hurda e§yanm hizalarmda gosterilen muham
men bedel iizeril'lden 12/12/938 taribinden 31/12/938 tarihine kadar yirmi 
gi.in mi.iddetle aclk arttrrm1ya konmu§tur. Her kalem e§yanm sati§l ayn 
ayn olaca~ndan talib olanlar talib olacaklan e§Yanm bizasmdaki muh~
men bedelin % 7,5 teminat1 muvakkate makbuzlarile birlikte 31/12/938 cu
martesi giinii saat 10 da Pendikte Belediye dairesinde miite§ekkil Daimi En
ci.imene miiracaat etmeleri ilan olunur. ( 9394) 

A. L E T U A L 
L. HOV AGIMY AN 
istiklal caddesi No. 437. Tel: 43752 

Diinyada me§hur Pariste KLitVERI'nin en son sistetn 

ve metin GENLERt, yeni §ekilde SKANDAL ve son 

moda metin KESTOS SUTYEN GORJLARI gelmi§tir. 

Kullam~1 giizel bir tualete ~ok delalet eder. 

ISMARLAMA LtiKS ve smHt KORSELER YAPILm. 

Akstrtk, oksiirOk, burun akmast, du~kuntoll 

©[[0~ 
tehlikesTnih!y~mttm'az 'haberclfefi oldugonU(6jlfh~Dll1Jllsllno,zJ 

1Grlpe ·kar!i• koymak· li~in• !heme·~)): }!\ S p j .A. I tJ W'tliJZ·f ... ... ... 

Grip~ sogukalgmllgt. ,ve agrtlara. Jtfar$·h.eft em·niy_e.tliQll"~~ 

fsrarla 

Pia iN 
isteyiniz~!~ 

20-ve 2·itabletlik §ekillerae.'6tiTunur. 

Her 'eklin OstOndeki EB markast~ald•grnt; mall!'l 
hakiki oldu!~.r•un v_e •iyi ~esirinin garantisidil\ ' 



Uyku hasta"tginin ·tevlid B~rem kanu~u 
. "'. f . k b tl tadd eden projenin etbgi eCI a I e er esaslar1 

Diri diri mezara gomiildiikten sonra tekrar 
hayata kavu,anlar saytlamJyacak kadar ~oktur 

Gec;en aym yirmi altme1 giinii, Paris avdet etmemi§, sevdigi adamla evlenece
trenlerinden birinin iic;iineii mevki kom ~ gini soyliyerek onun yamna stgmmJ§tlr. 
partimanmda ktr~ be§ ya§lannda bir ka- Banker, delikanh aleyhinde dava a~ml§, 
dmm uyumakta oldugu gorii1mii§tii. Ka- kam1m kendisine iade etmesini soylemi§, 
dtm, biiilin gayretlere ragmen, uyandu· fakat mahkeme, Renelle'in kansmm, nii
mak miimkiin olarnami§, uyutucu bir ilac fus kaydma nazaran olmii§ bulundugu .. 

i~irilmi§ olmas1 ihtimali dii~iiniilerek zab1- nu, bu resmi hakikatin mevcudiyetine bi

taya haber verilmi§ ve kendisi hastane~e naen, ~imdiki kadmm biisbiitiin ba~ka bir 
kaldmlmJ§tl. Kadm, hastanede on gun $ah1s oldugunu kabul ederek davay1 red
yattt, derin uykusundan uyanamadt ve o- detmi~tir. Hadise, gene klZln, kendisini 
nuncu giinii oldu. Fen, her zaman oldu- feci bir oliimden kurtaran delikanh ile 
gu gibi, bu sefer de bu uyku kurbanmt evlenmesi ~eklinde bitmi§ti-
kurtaramamt§, mnm c;ozemedigi hu has· Daha buna benzer bir~ok diri diri go-
tahk kar§!SlOda aeiz kalrnt§tlr. miiJme Ve uyku hastah&I vak' alan i§itil~ 

Uyku hastabg1, nisbeten nadir gorii· mi~tir. On yedi sene uyuduktan sonra, 
len fakat bazan oliimden daha korkunc 1903 senesinde, sokaktan i§itilen yangm 
§ekilde biten bir hastahkttr. Buna yak\- giiriiltiilerile birdenbire uyanan Gesine 
Iananlar arasmda, uzun seneler uyudu - ismindeki Alman kadtm; Sikago'da, alt

tan sonra tekrar ~yananlar va:.~~r. F aok- mi$ yedi ay uyuduktan sonra, 1937 se
kat~ dald1klan derm uykunun olu~~ c; .• nesinde olen gi.iz.el Patricia; dart sene 
b · ·· ·· d yanho::hkla dm dm uyuduktan sonra uyanan, Amerikah H. enzemes1 yuzun en, .. .. . 

.. "] · lara da s1k stk tesaduf edtl- Lord. me§hur uyku vak'alarmm kahra -gomu en msan .. 
mi§tir. Bu gibi feci hadiselerin onune ge<;· manlandtr. Bu Amerikah, digerlerine 

mek maksadile Fransada 1866 da ~abul nazaran daha §ayam dikkattir. Ciinkii, 
edilen kanunun mecliste miizakeresJ es- I 930 da ve 1933 te iki defa uykudan 
nasmda hatiblerden kardinal Donnet ta- uyanml§, ikinci uyam§mdan sonra adeta 
rafmdan anlat1lan vak' a, bu bakimdan iyile§mi~. normal bir §ekilde ya§amaga 

dikkate ~ok deger. ba~lami~tir. Dola§lr, oturur, kalkar, yer, 
Gene bir papaz. bir pazar giinii saba- i~er. F akat gozlerini kat'iyyen ac;maz. 

h1 kilisede va'z ettigi e a.cla irdenl:ilre \Jyku hastahgugp .Worn -teldi, 
bi~ letarji nobetine tutulmu§, derin bir F rans1z Afrikasmdaki Glosin denilen si

uykuya dalml§tl. Derhal c;a~mlan ~.ok .. - negin a~IIadigi mikroblu hastahkt!r. Bu 
torlar kendisini muayene etlller ve oldu- hastahga yakalanan kimseler, uykudan 

giinii soylediler. Halbuki gene papaz, ziyade miskinli&e benzer bir hal ic;inde, 

olmek §Oyle dursun, kendine tamamen I en kiic;iik hareketleri bile yapmak ku~re~ 
malikti. Hatta, doktorlann, ba§tucunda tini yava§ yava§ kaybederek, denlen 
konU§tukJan soz]eri i§itiyor, yap1Jan C~~a: kemiklerine yapl~ffil~ bir Vaziyete girer Ve 
ze hazuhklanm hissediyordu. Kend!SlDI oliirler. 

soyduklanm, arkasma cenazelere m~h_s~s Maamafih, bu muz.1r hayvanm tahri
libasl giydirdikleri~i, tab~t~ ye:~~§~mhp bat!, ahnan tedbirler sayesinde c;ok azal
iizerine tabut kapagmm c;!Vllendtgtm, ta- mt~tlr. Fen, Afrikadaki mikroblu ve sari 
mamen hissetmi§, fakat ktmildamaktan, 
soz soylemekten aeiz oldugu ic;in, biitiin 
bu korkunc sahneleri biiyi.ik bir deh~et 
ic;inde ya§amaktan ba§ka hie; bir§ey yapa
mami§tlr. Gene papazm tabutunu ka~lris
tana getirmi§ler, dini merasim yapt1dlk
tan sonra, rnezara indirmege hazulanmi§· 
lardu. hte tam bu strada tabutun, meza
ra dogru indigini, ald1g1 m~il vaziyetten 
anltyan papaz, fevkalbe~er btr gayret sar
federek tabutu yumruklamaga ba§la
ymca orada haz1r bulunanlar i§i anla ~ 
mi§la;, tabutu ac;mi§Iar, miithi§ hakikati 

gormii~lerdir. 
Kardinal Donnet, bu vak'ayt anlattik

tan sonra, onun biz.zat kendi ba§mdan 
ger;tigini soylemi§ti. 

uyku hastahgmm oniine ge~mi~. aneak, 
yukanda anlathgimJz miinferid uyku 
vak' alanmn stmm heniiz <;ozememi§tir. 
Simdiye kadar tesadiif edilen vak' alar 

iizerindeki mii~ahedelere gore, beyinde 
c;1kan ur. yahud c;ok ~iddetli asabl buh
ranlar gibi sebehler bu hastahgt tevlid 
etmektedir. 

Amerika • Almanya 
gerginligi 

Nevyork 25 (a.a.) - Almanya ile 
alan miinasebetlerin vahimle§mesi Ameri
ka hiikumetinin bazt ihtaratta buhmmast· 
na sebebiyet vermekte berdevamdJr. 

CBastaratt 1 fncf sahtfedel 
larm1 gev§etmekte ve vazifeye olan 
merbutiyetlerini azaltmaktadJ.r. 

M aa, cetveli 
Yeni projeye, bilhassa bunu onlemek 

iizere §U hiikiim konulmu§tur: 
cDevlet memurlan i~in (hakimler, 

muallimler, zabitan ve askeri memurlar 
haric) on be§ derece tayin edilmi§ ve 

1 
bu derecelere aid maa~ (1) numarah 
cetvelde gosterilmi§tir. Tekaiid ve har
cirah hesabmda ve muhtelif kanunlar
da maa~lara aid hiikiimlerinde bu ·cet
velde yaz1h maa~ as1llar1 esashr. Birin
ciden besinciye kadar olan dereceler 
(A) serisi, altmctdan on be§inciye ka
dar olan dereceler (B) serisi itibar olu
nur .• 

(1) numarah maa§ cetveli ~oyledir: 
Derece 1: Asli maa!? 150, 2: 125, 3: 100, 

4: 90, 5: 80, 6: 70, 7: 60, 8: 5(1, 9: 40, 10:35, 
11: 30, 12: 25, 13: 20, 14: 15 ve derece 
15: 10 lira. 

M emurluia intisab fartlarr 
Yeni proje ile devlet memurluguna 

intisab §artlan da ~oyle tespit edil -
mi§tir: 

cDevlct memurluguna ilk defa gir -
mek istiyenlerin men§elerine ve tahsil 
stmflanna gfue a§agtdaki derecelere 
kabulleri caizdir: 

A - Ortamekteb mezunu olanlar ve
ya ortamekteb rnezunu olmaytp me -
murin kanunlarma gore memur olabile
cekler 15 inci dereceye, 

B - Lise veya muadili mekteblerden 
veya orta tahsile ayni zamanda meslek 
tahsili veren en az be§ y1lhk meslek 
mekteblerinden mezun olanlar 14 i.incii 
dereceye, 

C - Lise derecesinde bir tahsil iize
rine en az bir senelik mesleki tahsil 
yapmi§ veya kurs g&m~ ve yahut be§ 
y1lhk meslek tahsilin·i bitirmi§ bulu -
nanlar 13 iincii dereceye. 

(Lise veya muallim mektebini bitir
dikten sonra imtihanla orta ted.risat 
muallimligi ehliyetnamesi alm~ olanlar 
maarif meslegine bu derece ile alma -
bilirler.)' 

D - Be§ seneye kadar tahsilli yuksek 
mekteb mezunlart 12 nci dereceye. 

(Yiiksek tahsil miiddeti ~ seneden 
az olan mekteb mezunlarmm eksik 
miiddetleri i.ist dereceye terfi etmeleri 
ic;in doldurmalan Iazun gelen miid -
dete ve i.ig seneden fazla olanlarm fazla 
gec;en her sene lndemlerine eklenir.) 

E - AltJ snelilC yiilCsek mckteb mec, 
Junlan on birinci dereceye. . 

F - Yiiksek tahsilini burada yaptlk
tan sonra ecnebi bir memlekette mu -
ayyen bir meslek i~in ihtlsas tahsili 
veya (yurdda) lise tahsilini ikmal et • 
mekle beraber ecnebi bir mem.lekette 
yiiksek tahsil iizerine muayyen bir 
meslek i~in ihtisas tahsili yapanlardan 
ihbsaslanm burada salahiyettar bir 
heyet huzurunda ispat edenler onuncu 
dereceye. 

11, ~2, 13, 14 ve 15 inci derecelere ka
bul edileceklerden 1 ve 10 uncu derece
ye gireceklerden iki garb lisanma hak
kile vaktf olduklan lcra Vekilleri He -
yeti kararile Ankarada te§kil olun~cak 
komisyon huzurunda imtihanla sa~1t o
lanlar bir derece mafevk memuriyete 

ahnacaklardtr · 
Devlet memuriyetine bidayet~~ ah

mrken li.san bilmedikleri haJ.de btlahar.e 
ogrendikleri veya garb lisanlart__nda~ bi
rine vak1f olduklar1 iC,in mesle!!e ~mer~ 
k b . .. t d receye kabul edilir1klerJ en 1r us e . ..v 

halde sonra bir ecnebi dili daha ogre -
d bahs hevet hu-nenler yu kArl a mevzuu . 

d · . t'han verclikleri takd1rde zurun a 1m 1 • 
kendilPrine. airl olduklan \7pk~letr:e ve 
bir defava mahsus ol!'l'ak u7 e:e n;.u:v
ven bir ni"hPt dahilinde nakdl muka -
fat verilP~"l<:tir. 

y eni terli esaslart Kardinal Donnet' den evvel, bun a ben
zer bir gCimiilme vak' as1 da bir gene klZln 
ba§mdan ge<;mi§ti. "! ak' a, F ransa~m 
eenub §ehirlerinden binnde eereyan edt -

yordu. 

Ayandan Burke, Welles'in hatt1 hare
ketini ihtiyatstz addetmekte, gene ayan -
dan Schwaertz Almanya ile yeni 1htilaf- Yeni projede memurlarm :e;.fileri 
lar r,:tkarmaktan tevakki edilmesini tavsi- i~in su veni esaslar kabul edi:~!S lr: 

Zengin bir aileye mensub gene bir ~~.z
la fakir bir delikanh, saf bir a§kla seVI§l -
yorlard1. Ailesi, ktzt zengin bir kimse 
ile evlendirmege karar vermi§, onu H.e -
nelle isminde bir bankerle ni§anlamJ~ti. 
Gene ktz, yiire~i kan aghyarak bankerle 
evlenmege meebur oldu, fakat, r,:ok gec;
meden hastalandi, yava§ yava§ eridi ve 

bir ay sonra oldii. 

Gene ktzl ~ok biiyiik bir a§kla seven 
ve oliimi.i kar§IS!Dda derin bir yese dii§en 
delikanlt rna§ukasmm topraga tevdi e· 
dildigi gUniin ak~amt .. ~e~arhga gidue~ 
kabri ac;maga ve sevgthsmm ba§mdan, bu 
tutam sac; kesip hatna olarak s~klamag~ 
karar vermi§ti. Bu kararla kabnstana g•-

d adam rnezat ta§!Dl kaldmp sev-en gene . . d 
gilisinin yiizile kar§tla§m~a: se~neJ~ .. en 
kalbi duraeak hale gelmi§tlr. Zna, olu -
niin kirpiklerini oynattig10•1•. yava§ ya_;a§ 
goziinii a<;tigmi ve kendJSlne bakttgmi 

gorrnii§tii. 
Kabusu anduan bu hadise, mes'ud ve 

o nisbette garib bir neticeye baglanml~ ~ 
hr. Gene k1z, kefenine bUriinmii§ oldugu 

halde, sevgilisinin kolunda §ehre avdet 

ettikten sonra, banker Renelle'in evme 

Mafe~k bir dereceye terfi tcm en az 
ye etmekte, Levis, Almanyada husule dort sene bir derecede bulunmu~ o1mak 
geleeek aksiilamelin Yahudileri daha tt Y"ksek bir mPk+Pbden mezun 
f I . h . I' . b !?ar .tr. u .. ed d' az a tzrar etmesJ i t1ma 101 te ariiz et -

1 1 
. . bu miiddet uc; sen e 1r 

o an ar t<;m · . . A 

tirmekte, Trazier, Almanya alcyhindeki Miiddetlerini ikmal etmPden mh1la! vu-

hiicumlann pek fazla olan zaruri silah- kun dolay1sile mafevk bir me~unvet: 
lanma masarifinin ihtiyanm teshi[ etmege terf.ian tavini icab PO"nler rnuddetlert 
matuf bir c;are diye tefsir etmekte, Av - hitamma kadar eski derece maaslart~l 

1 1 Her ne suretle oh1rsa olsun b1r 
rupadan henii zavdet etmi~ olan Rey - aIr ar. .l V'1d' 

'J dereceden fazla terfi cai?: v<><1J tr. 
nald, total iter devletler aleyhindeki hii- • • •-
eumlara bir nihayet verilmesini tavs\ye Yugoslavyada yeni ayan 
etmekte ve Almanya ile ftalyanm bugiin azalarl 
Avrupamn en ziyade silahlanmJ§ iki Belgrad (Hususi) - Ba§vekil Slo-
devleti oldugunu soylemektedir. dinovic; yortularda istirahat etmek m~k-

Va~ington 25 (a.a.) - Senatoda ;:dile fsvicreden Senmorise h:r,.ket etti. 
Utah azas1 demokrat King, Almanya Harekeltinden evvel be& yeni Ayan aza-.1 
ile diplomatik miinascbetlerin ve ekono- hakkmda irade c;;Ikanlmi~hr. Macar ekal

mik baglann ink1tabm teklif etmi~tir. liyet miimessili Doktor imre Varadi ile, 

Ramada bulunacak Alman Arnavud ekalliyet mi.imessili olarak Fer-

mii§ahid 'had Bey Diraga ve eski naz.u Dkemdro-
Paris (Hususi) - Frans1z gazetele- vic;, fsvetozar P~povic;, Saraybomadan 

rinin Berlin muhabirlerine gore, (:ember- Doktor Mark~ Ayan azas1 olmu~la:-du. 
layn ile Halifaksm Romada bulunacagl Ferhad Bey Diraga Umurni Harbde 

lu d b. bir katil ciirmile itham edilerek 15 ytl giinler ic;inde Hitlerin ii<; ya nm an 1- . ... . . . .. f 
risi de mi.i~ahid olarak Rom a miizakero- hapse rnahkurn ed~lmi§h .. Umu~m a t.an 
lerini takib edecektir. Bu rnii§ahidin ya istifade ederek tahhye ed1len Duaga. m
Mare§al Goring, yahud RibbeJ~trop ile tihablarda doktor Stoyadinovi<;·~ yardt_m 
Rudolf Hest'tenden biri olacagt soylen- etmi§ ve biitiin Arnavud.lan .r~dtkal bu-

kt d. ligw ine rey vermege davet etnu§tl. me e 1r. 

Cumhuriyet Halk 

Partisi kurultayt 
Antebin kurtulu~ gii 

[Ba~makaleden devam] 

bir umumi reis sec;erken bugiin butiin ku
rultay ve biitiin millet Atatiirkiin manevi 
huzurunda en samimi saygtlarile tekrar 
igileeek ve onun a<;hgl insanhk, medeni
yet, hiirriyet ve istiklal yolundan aynlmi

On yedinci 
biiyiik 

yddoniimii, Halkevinde 
tes'id edildi 

d. 
merasimle 

yacagma yeniden and ic;eee!ctir. 

Cumhuriyet Halk Partisi. Atati.irki.in 
aziz §ahSiyetinde Tiirkiye kurtulu§, istik
lal ve inktlab tarihile kan~an bir hayata 
maliktir. Onun gec;irdigi tekami.il safhala
nm takib etmek, Tiirkiyenin hayala yeni
den dogu§unun sebeblerini ve mlanm 
gormek ve ogrenmek olur. 

Parti, miitarekenin act ve karanhk 
giinlerinde sadeee bir eemiyet ohrak te
§ekkiil etmi§ti: Anadolu ve Rl1meh Mii

dafaai Hukuk Cemiyeti. Miitarekenin 
zalimane tatbikatt rnilleti §a§utml§ oldu
gundan memleketin her tarafmda iki el 
bir ba§ ic;indir diyen hususi nefis ve rom
taka miidafaalan viieud bulmnga ba§la
tnl~ ve boylelikle c;aresizlikler ic;inde 

memleket bir de kendi ic;inden parc;alan
maga yiiz tutmu§tu. 19 mayts 1919 da 
Samsunda Anadolu karasma ayak bas
ttktan sonra Biiyi.ik Halaskann ilk ehern
miyetli i§i milletteki bu dagm1khgi toplu

luga c;evirmege c;ah§mak olmu§tu. Erzu
rum kongresinde ilk temelleri attlan bu 
miill birlik hamlesi Stvasta kat'i §ekilleri
ni ahyordu. Anadolu ve Rumeli Miida
faai Hukuk Cemiyetinin esas1 memleket 

davasmda millet birliginden ibarettir de
nilebilir. Nitekim Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi de onun eseri oldu, ve memleke

tin kurtulu§U i§i devam ettigi mi.iddetc;e 
cerniyet biitiin kuvvetile ya§adi ve ya§at
tl, 

Anadolu ve Rumeli Miidafaai Hukuk 
Cemiyeti bu halile ve bu esasile siyasi bir 
f1rka degildi. Biitiin milleti kendi bayra
gt altlnda tophyarak umumun selaruetine 

gotiiren milli bir kurumdu. Her s1mf ve 
meslekten sec;kin millet ferdlerini sine
sinde tophyan ilk Tiirkiye Biiyiik Millet 

Meclisinde bazt fikir farklan daima ~o
riilebilmekle beraber memleket miidafa
asmda biitiin meclis ve biitiin millet ade
ta miisabaka halinde c;ok kuvvetli bir bir
ligin miimessili idi. 

Dava muvaffakiyetle kazamlarak 
memleket normal bir safhaya gec;tikten 

iOnra memleket i§lerini cemiyet fikrile 
yiiriitmenin artrk: yetemiyecegi takdir o
lundu. Miidafaai Hukuk §eklinde.ki mil-
11 kururn vazifesini gormii§ ve hayatlm 

ya§amt§h arbk. Hususile baz1 gayretli ve 
heveskar kimselerin Avrupay1 takliden 

[Ba~taraft 1 fnct saht!ede] 

<<- Yurdda§lanm, 

Bugiin, Gaz.i Antebin ktsa, fakat ~ok 
uzun ve ac1 gelen bir istila ve esaret ha
yatmdan sonra anavatana kavu~tugu gil

nun 17 nei yildoni.imiidiir. BugUn. yalmz 
Gazi Antebin kurtulu§ giinii degildir. 

Bugiin, her Turk §ehir, kasaba veya ko
yiiniin Gaz.i Anteb vaziyetine dii~ecegi 
zaman ba~aracagt muvaffakiyetieri ifade 

eder. Binaenaleyh bu kuvvetli gi.iniin ~a
kiki mahiyetini, rnanas1m, degerini takdir 
eden ve buraya kadar gelerek sevincimize 
kan§an misafirlerimize bi.itiin Antebli ar
kada§lanm namma te§ekkiirii bore hili-
nm. 

19 sene evvel, Cihan harbinin sonun -
da, Mondros mi.itarekesi ahkamma mu -
halif olarak Franstzlar cenub vilayetle -
rimizi i§gale kalkhlar. Bu c;evre halk1, 

Anteb, Mara§, Adana, Urfada oldugu 
gibi, her Tiirke yara§tr §ekilde si1aha sa
nldt, memleket ve istiklalini miidafaa i~in 
ileriye atlid1. Cenub vilayetlerimizde ce

reyan eden kanh muharebeler ve bu mu
harebeler i<;erisinde Gazi Anteb harbi, 
istiklal miieadelemizin ve onun neticesi 
olan bi.iyi.ik zaferin biiyiik bir parc;astdtr. 

Her sene kurtulu§umuza derin alaka -
lanm esirgemiyen Atatiirk ne yazik ki bu 

yll aram1zda yoktur. Onun i~in biz bu -
giinii, hakiki kurtulu§ giinii diye anmiyo
ruz. sevinc ve kederi bir anda beraber his· 

sediyoruz. 0 biiyiik varhgm ztyamdan 
miitevellid htc;kmklanm1z hala dinmedi, 
gozya§lanmiz heniiz kurumad1. Ebedi 
,Sefin yiiksek hal!ralarmt taziz i<;in ay ak
ta duraltm.» 

Bu anda salonu ve koridorlan doldu -
ran binleree Antebli, ayaga kalkarak ii<; 
dakika siikut etmi§tir. Miiteak1ben hatib 
sozlerine devam ederek ebedi ,Sefin, ge -

~en sene bugiin, Anteb meb'uslanna 
gonderdigi iltifat dolu mesajm1 okuyarak 
sozlerine §U suretle nihayet vermi§~ir: 

«-Rahat uyu ey Ulu Atatiirid Se
nin manev! huzurunda yemin ettik ve 
gene ediyoruz. -

V e ey 17 milyonun biitiin • varhgile 
inandtgi, giivendigi, lsmet inonii 1 Eger 
bir giin Cumhuriyet, millet ve vatanm 
yiiksek menfaatleri icab ettirirse, bu ugur~ 
da, gec;mi§te oldugundan daha fazla hn
lanmiZl dokmege amadeyiz.» 

baz1 f1rkalar te§kili maksadlanm giittiik- D k 
o tor Osman Barlastan sonra Hayri leri farkolunuyordu. hte bu devrededir 

Hayrinin hitabesi 

Ayas sOZ alarak (Anteb Sava§J) isimli 
ki Atatiirkiin dehasl Cumhuriyet Halk hitabesine §oyle ba§lamJ§br: 
Fukasmt yaratb. ;;u esaslarda: 

«- Eger bize dinl kitablann bahsetti-
1: Memleketin Avrupa taklidi tefrika gi basiibadelmevt denen §eY varsa, diinya 

fukalarma ihtiyaci yoktur. Eger biz bir kuruldu kurulah hu sura yegane eren 

parti te§kil edersek bunun yalmz ad! fw Turk vatamd1r. Bu da hi~ §iiphesiz asil 

ka olaeak ve maksadt diger fiTka te§ek- milletimin, ehedi Sef Atatiirkiin sihirli 
kiillerini onlemekten ibaret bulunaeaktu. parmagmm gosterdigi yollardan i§aret et-

her tarafa saldmyor, Anteb de 
te§rin 919 da bir Ermeni taburu 
manda eden Sent Mari tarafmd 
ediliyor. Anadolunun her tarafm 

gu gibi Antebde de te§kilat, 
kar§l koymak ir,:in haz1rhklar y 
Nihayet 17 ikincikanun 910 da 
kol livasmdan Turk bayrag1 in 
21 ikincikanunda on bir ya§mda 
ile evine gitmekte olan bir anne i 
stz askerinin taarruzuna ugruyor. 
bir eesaretle miidafaada bulunan 
fa, annesinin kueagmda §ehid 

F ranstz i§gal kuvvetleri kuma 
teklif ettigi paray1 kabul etmeme 
ne k1zan kumandana o asil TUrk 
~u eevabt vermi§tir: 

«- Ben kafamt ta§a degil, m · 
intikamma vurur, seni de oraya h 
derim. 0 benim, intikam1m1 siz. 
<;abuk ahr. » 

Bu sozler, haleti nezide zan 
Tiirk milletinin daha ne biiyiik bir 
ve hayat membama sahib oldugu 
terir en belig ciimlelerden biridir. 
mana kadar devam eden gizli tq 
hk a<;1ktan ac;1ga faaliyete ge~rni§ 
nuyordu. 

Devam eden 11 ayhk bir m · 
zarfmda on bir bin §ehid verdik. 
kurtuldu ve aziz ~ehidlerimizin 
gonii1lerimizde hirer kahraman ve 
set abidesi olarak ya§tyacakhr.» 

Hayriden sonra kiirsiiye, Robe 
Iej talebesinden Orban Dani§meo 
mi§, Antebli §air ,Sakir Sabri Yen 
§iirini, ya§mdan umulmtyacak bir 
fakiyetle okumu§tur. Kiic;iik hatibt 
ra Ule Dai saz alarak duygularm 
mt~, alk~lanmt§tu. Miiteak1hen. K 
vatuar muallimlerinden fskender 
ve arkada§lan tarafmdan muvaf 
konser verilmi§tir. 

Reisicumhura ~ekilen tel 
Merasimden sonra Reisieumh 

met inoniine, Antebli gender na 
telgraf c;ekilmi~tir: 

«Bugiin Gazi yurdumuzun 
kurtulu~ YJ]doniimiinii kutlu 
Ebcdi Sefin yiiksek hahrasm1 
ile ancbk. Onun silah arkada~I 
kahramanma her zaman o]du ~ 
sevgi ve bag.W...gamlZl bir def 
tekrar etm\'k ftrsatJllJ bulduk 
siimiiz giiniin heyecanile dol 
~arken bugiinii bize ba~hy 
saym koruyucu ve kurtan 
sonsuz saygdannuz1 suna.r, ell 
den operiz ... 

Gaziantebli gencler 
Reisicurnhurdan ba§ka Ba§vekil 

yiik Millet Meclisi Reisine ve Ga 
teb meb'uslanna da tazim telgraf 
kilmi§tir. 

Salonu dolduran rnisafirlere za 
ketler i~ine konulmu§ Anteb f1shg 
ulrni§l!r. Miiteak1ben T aksimdeki 

2: Memleket Avrupa taklidi Il"iite- rigi hedeflere varmasile olrnu§tur. Harb 
addid siyasi ftrkalardan c;ok ziyan gor- sonu yan diinya galib, ac; bir kopek gibi mu§tur. 

m~ili~ Birim ~yu~ oyunu yapmaktan ~~~-~~~~~~~~~~~~~~,~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~, 
daha c;ok biiyiik i§lerimiz vardtr. Alu a-

huriyet abidesine gidilerek c;elenk 

mhk ihmane c;ok geri kalml§ olan milleti Pan Amerikan <;ok ~ocukl 
tefrikadan azade, samimi ve bi.iyiik ham-

lelerle ileri gotiirmek laz1mdtr. kongresi bitti 
3: Memleket ftrkalarla aynlmaga de

gil, hergiin daha kuvvetli tek camia olma
ga dogru gitmek ihtiyacmdad1r. Ad1 M. Hull bir nutuk 
fJrka bile olacak olsa biz oyle bir tesis 
viicude getirmeliyiz ki onda rnil!etin tefri

kasi degil, tesanudii hakim olsun, ve bu 
tesis biitiin milleti kendi kueagma almi§ 
bulunsun. 

f§te Atatiirk memleket i<;inde her isti
kamete yaptlgi biiyiik seyahatlerde mil
!etle yiizyiize hasbihal ederek Cumhuri
yet Halk Partisini boyle yaratt:, ve bu 
Partile Meclis biiyiik inktlablar ha§ara

rak eski Tiirkiyeden yepyeni bir memle
ket r;tkardJ. Bu i§lerin ne biiyiik ~eyler ol

ffiU§ oldugunu anlamak ic;in biitiin mille
tin Atatiirke ne biiyiik hieranlarla agla
mt§ bulundugunu hahrlamak kafidir 

soyliyerek allnan 
kararlar1 anlattt 

Lima 25 (a.a.) - Panamerikan 
konferansmm son umumi celsesi biiyiik 
merasimle cereyan etmi&tir. 

Konferans, gelecek toplanbsmm Bo -
gota'da ya~lmasma karar vermi~tir. 

« T esaniid deklarasyonu» uzun alk;'$
larla kabul edilmi&tir. 

Hull soyledigi nutukta, konfe:ansm 
Amerika devletlerinin biitiinlii~iine ria
yet hususundaki azmi teyid ve Arnerika 
milletleri niifuzunun enternasyonal ba -
n~m lehiride oldugunu ispat eylemi~ ol· Atatiirk Ba§huglugundaki Partinin 

hayuh faaliyetleri milletc;e o kadar be- du!lunu bildirmi~tir. 
nimsendi ki nihayet halk~1, milliyet<;i, Hatib miiteaktben bu deklarasyona 

devletc;i. laik ve ink1labci Parti prensip- kat'i iki karar suretinin munzam oldu -
lerinin Tiirk milleti te§kilah e~a.~iyesinde gunu kaydeylemi~tir: 
yer aldtgmi gorebildik. Bununla daha iyi 1 - lrki ve dini miisamahastzhgm 
anlanz ki Cumhuriyet Halk Partisi mii- takbihi, 
essesenin yalmz adt Partidir, kendisi 
biitiin milleti ayni hedef istikamctinde 
topltyan muazzarn bir aile kueag1, biiyiik 
milletin biiyi.ik ocagJdir. 

Cumhur Reisimiz yeni Milli ~f is
met inonii Kastamonu Halk Partisinde

ki ~ok giizel nutkunda biitiin bu hakikat
leri ne parlak tebariiz ettirmi§ti. 

Yiiksek hedeflere yiiriiyen mUtesanid 
hir Tiirk milletinin her an uyamk ve faal 
azirn ve iradesi: hte Cumhuriyet Halk 
Partisi. 

YUNUS NADI 

2 - Amerikada yabanct siyasi ko -

lektiviteler ve gruplar tarafmdan faaliyet 

gosterilmesinin takbihi .. 

Hull diinya nizammm beyneimiiel 

hukuka dayanmasi liizumunu teyid ede

rek demi~tir ki : 

«- Baz1lan diinyanm kuvvet iizerine 
miiesses oldugunu zannediyorlar. Bi -

zim k1t'am1zda, bu fikri tekzib edebili -

riz. T arih hize, nihayet asil fikirlerin ve 

spriruel kuvvetlerin muzaffer oldugunu 

gostermektedir.» 

Alman kad1nl 

Hitler 
lecek 

taraf1ndan 
seref nisan • • 

taltif edilecekler 
Berlin 25 (a.a.) Nam 

<<Hess» Noel miinasebetile gerek 

leket dahilindeki ve gerek eenebi 
leketlerdeki Almanlara hitaben bir 

soylemi~ ve bu nutuk radyo ile 
dilmi~tir. MumaileY'h bu nutukta · 

Reich'in tahakkuk sahasma isal 
oldugu i~lerden bahsetmi$ ve 
milletinin g~en sene g~irmi~ c 
c;etin vukuata telmih ederek Muss 
nin her zaman kaytd ve ~artstz • 

Almanyanm yamba~mda mevki 
oldu.gunu ve bundan dolayt Aim 

mn gerek ona ve gerek italyan mi 
minnettar oldugunu soylemi~tir. 

«Hess» nutkunda Hitler'in en a• 
<;ocuklu olan Alman kadmlan i . 

<<Seref salibi>> ni&amm ihdas etme 
rar vermi~ oldugunu soylemi~tir. 

Berlinin iyi malumat alan m 
bu ni~anm «Alman an' anesi giinii 

yededilecek olan hususi bir giind 
edilecegini ve ilk merasimin AI 
da oniimiiz.deki seneden itibaren ) 
eagm1 beyan etmektedir. 

T akriben ii« milyon kadm bu 
alacak ve bu ni~n kendilerine umu 

zahiiratta $eref mevkiini i$gal e 
umumi yerlerin gi~elerinde digeJ 
tekaddiim etmek gibi baz1 imti: 
temin edecektir. 



Sa~ Bak1m1 --... 

PETROL NiZAM 

KAPINIZ ONUNDEDiR 
ONU UZAKLA$TIRINIZ! 

I 
• 

Kepekleri ve sag dokiilmesini te
davi eden tesiri miicerreb bir ilac
dlr, 

Biraz NEZLE ve Yahut Biraz A J [ 8 
Hissettiniz • mt 

HiC DU$UNMEDEN 
BiR KA$E 

5 0 Senedenberi yapllan milyonlar
ca tecriibe ile diinyada mevcud 
~,;ocuk g1dalarmm en mii.kmmeli 

oldugu tasdik edilmi§tir. i smine dik
kat: Taklidinden sakmmtz, , 
YILBA~I 

HEDiYELiKLERi 

-

Al1n1z ' • 
Haztrlanmisttr. 

' 
Her nevi saat. miicevherat, giimii§, 
giimii~? kaplama r;atal, bu;ak, kris
tal ve her tiirlii hediyelik e§ya 

Hem GRiP'TEN Korur • Hem GRiPi 
ismine dikkat ediniz. 

Ge~irir F.$iNDLER 
istanbul Bahc;;eka~1 Orozdibak 
kar~Ismda No. 11, Istanbul pasta 

kutusu 736. Telefon : 23884. 
TOPTAN ve PERAKENDE 

Defterdarbgtndan: 
~ksiltmiye ko~ulan i§ : Qinar Akpmarda yapilacak Hiikfunet konag1 
In§aahdrr. Ke::,nf bedeli 30212.40 lirad1r. 
Bu i1ie aid evrak ~unlardtr : 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni ~artnameler 
D - Baymd1rhk ve yap1 i§leri genel ve fenni §artnameleri 
E - Bu evraklar Diyarbak1r Naf1a dairesinden 1,51 liraya almabilir. 
Bu i~in ihalesi 6/1/939 cuma giinii saat onda Diyarbakir Defterd.arh
gmda yapilacaktlr. 

Eksiltrruye girebilmek ic;in 2265.93 lirahk muvakkat teminat vermek 
ve a§ag1daki vesikalan ibraz etmek lazrmdrr : 
A - Naf1a Miidiirliigiinden almmi§ miiteahhidlik vesikas1. 
B - 938 mali ytlma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
Taliblerin teklif mektublanm ihale saatinden bir saat evvel Komisyon 
Reisligine makbuz mukabili verilmesi, posta gecikmeleri kabul edilmez. 
Diirdiincii maddenin • A • f1krasmdaki miiteahhidlik vesikas1, eksilt
miye r;lkarilmi§ olan hangi i§ ic;in istedigi ac;tkc;a yazllmak suretile ek
siltmenin yapilacag1 giinden en az sekiz giin evvel bir istida ile Vi
la.yete miiracaatle N afm Miidiirliigiinden istenilecek ve bu zaman 
zarfmda vesika talebinde bulunmzyanlarm eksiltmiye giremiyecek
leri. ( 9212 ) 

Rumatizma - Lumbago 
Siyatik - Arl(a - Diz 
Bel ve 

Galatasaray Lisesi Artbrma ve 

Eksiltme Komisyonu Ba~kanbgtndan: 
Muhammen Tahmin ilk 

M. F. teminati !hale giin ve tarihi 
Kilo K. S. L. K. 
2000 aded 49 75 52 9/1/939 pazartesi KaylSl 

saat 14,30 da • Malatya r;ekirdekli • 

6000 " 6 " " " Portakal 64 liik 
19500 • 4 • • " • 80 lik 
8000 • 2 110 " • " " 100 liik 

10000 • 3 • " • Mandalina 

2500 34 63 75 • 15 " Tahan helvas1 

1500 18 75 41 63 • " " Kuru iiziim (r;ekirdeksiz) 
1500 18 25 • • ( Rezaki ) 

Galatasaray Lisesine llizum olan miktar1, Uk t eminatl v e ihale giin ve 
saatleri yukanda yaz1li yiyecek;lerin B yoglunda !stikliH caddesinde 349 
numarah binanm iist katmda Lisel 'r uh eiliginde Arttl!ma v Eksilt· 
me Komisyonunda ag1k eksiltmesi yaptlacakbr. 

!steklilerin §artnamesini gormek iizere Okul !daresine ve Ticaret Oda
smm yeni sene vesika ve teminat makbuzlarile belli giin ve saatte Komis
yona gelmeleri. ( 9303 ) 

Hilesiz Tahin Helvas1 
H ACI BEKiR Ticarethanesinde bulunur. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merke:zi Bah.;ekap1, ,Subeleri : Bevoglu - Karakoy - Kad,kov 

CAFER MUSHiL $EKERi 

AGA~ 
Sat•• yerl : 

l1tanbal, Sall&a llamaa Baa4l B. Geold.l , -All - 'II 

Diyarbaktr Defterdarhgtndan: 
1 - Eksiltmiye konulan i~? : Egil ( Piran ) da yap1lacak Hiikfunet Kona~1 

in~aatldtr. Bedeli ke~if ( 26176.85 ) liradtr. 
2 - Bu i§e aid evrak !;!Unlard1r : 

3-

4-

5-

6-

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni §artnameler 
D - Baymdtrhk ve yap1 i~leri gene! ve fenni §artnameleri 
E - Bu evraklar Diyarbaklr Nafta dairesinden 1,31 liraya almabilir. 
Bu l§ir. ihalesi 6/1/939 cuma giinii saat onda Diyarbaklr Defterd.arh
gmda yaptlacaktlr. 
Eksiltmiye girebilmek igin ( 1963.26 ) lirahk muvakkat teminat vermek 
ve a§ag1daki vesikalan ibraz etmek Iaz1mdtr : 
A - Naf1a Miidiirliigiinden almml§ ( bu i§e aid.) miiteahhidlik ve-

sikasl. 
B - 938 yuma aid Ticaret Odast vesikas1. 
Taliblerin teklif mektublarm1 ( 6/1/939 cuma) giinii ihale saatin"den 
bir saat evvel Komisyon Reisligine makbuz mukabili vermeleri, posta 
gecikmeleri kabul edilmez. 
Dordiincii maddenin c A • f1krasmdaki miiteahhidlik vesikas1, eksilt
miye c;1kanlmt§ olan herhangi bir ·ic;in istedigi ac;lkc;a yazllmak suretile ek
siltmenin yapllacag1 giinden en az sekiz giin evvel bir istida ile Vi
layete miiracaatle Nafta Miidiirliigiinden istenilecek ve bu zaman 
zarfmda vesika talebinde bulunmiyanlarm eksiltmiye giremiyecek· 
leri. 9213 

Sungipek Sall$1 
1.-Fabrikam1zm ilk tecriibe itletme devresine aid Stan a 

tipte olmtyan 120/36 ve 300/75 denyede 1 kiloluk konik 
bobin ve 70 gramhk ~ile halindeki sungipekleri dun bir fi
atla sattlacakbr. 

2. - Normal ~ahtma devremize aid 120/36 denyede 1 kiloluk 
konik bobin ve 70 graml1k ~ile halinde muhtelif kalite 
sungipek mamulabmtz normal piyasa fiatlarile aablacakbr. 
Taliblerin Gemlik Sungipek fabrikasl miidiirliigiine miira
caat etmeleri. 

Belediye Solar 

Say1n 
idaresinden : 

Abonelerimize 
K1~ geldi, su sayar;lan dondan patlar. T amir masraf1 olarak bir hayli 

para odemenize mahal kalmamak iizere sayac;la~1 soguga kar§l muhafaza 
ir;in tedbir a.Imamz1 rica ed.eriz. ( 9371 ) 

tesiri kat'i, ahm1 kolay en iyi miishil §ekeridir. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

Kal~a agr1lan 

SiLKO ............ i/e saadeli lasarru 1a kaimdir. 
Teskin ve izale eder. 

Talebe Yurdundan: 
1100 lira muhammen ktymetli erzak ve 675 lira muham

i koyun eti ve 475 lira muhammen k1ymetli ekmek ayn ayn 
konulmu~tur. !hale 2 kanunusani 1939 pazartesi giinii saat 

r a~Jlla.<.:<"'"'u. !steklilerin erzak ir;in 83.77 ve et ic;in 50.63 ve ekmek ic;in 
muvakkat teminat akr;elerile zikrolunan ihale giiniinde saat 14 

Dizdariyedeki Yurcl~muza miiracaatleri Han olunur. ~art-
a goriilebilir. ( 9095 ) 

DemiryollarJ i~letme U. Miidiirliigiinden: 

11/1933 tarihindeki eksiltmesi feshedilmil? alan 7790,76 lira muham-
22 kalem Afyon gan mefru~ab 4/1/1939 r;ar~amba glinii saat 
zarf usulile Ankarada idare binasmda satm almac!lktrr. 

girmek istiyenlerin 584.31 lirahk muvakkat teminatla kanunun 
vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar Komisyon 

vermeleri laZimdir. 
paras1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinde:g.. Haydar
ve Sevk ~efliginden dag1tllacaktu. ( 9199). 

T0RK TiCARET BANKASI A.$. 



• 
YERLI MALl 

rekkebln akl$1ftl ve 
ucun ayar~n• tan
zlm h;ln ucundakl 
kufFOk vlday1 yuka

r•r• veya a$ai•r• 
oynatmak kAfldlr. 
HaziMsl ,effaf 
- Fazla mOrekkep 
alma kablllyetl -
dayan1kh ve tekll 

ANNELER 
Biliniz ki ~ocuk ya lmz 

meme i~in aglamaz. (:ok iyi 
bilirsiniz ki: Cocugu h1r~m~ 
latan sebeblerden birisi de 
aplf aralarmm ter vesaire· 
den pi,erek, ktzararak ~ocu· 
iu rahatstz etmesidir. Bu 
itibarla giinde iki defa ~o
cugu 

, 

PERTEV 
~OCUK PUDRASI 
ile pudralay1n1z. Ne adi lu· 
valet pudralar1 ve ne de ~ok 
itina ile haztrlanmlf pahah 
pudralar 

PERTEV 
~OCUK PUDRASI 

Oksiirenlere : KATRAN HAKKI EKRME 
yerini tutamaz. Bu pudra 
bilhassa yavrular1n cildleri 
ve ifrazatJ nazar1 itibara 
almarak yaptlmt,br. 

... . 
J. Bayanlara mali~tuatrAlmasb ~f"pJ.i?tantall 

yeni modelleri gelmi~tir. Fiatlan 75 lira Ue 500 liradir. 
El\'ISALLERI GiBi ON BE& SENE GARANTiLtntR 
Ta§radak1 muhterem mii~terilerimize arzu ettikleri 

takdirde yeni katalok gonderilir. 
S i N G E R SAAT MAGAZALARI - istanbul Eminonii. Tel : 21964. 

M. RASiM FABRiKASI MUSTECiRi 

S A Li H BOSN A 
T ARSUS 

istihlak vergisi kanunundaki tadilat ve tenzilat dolaYJsile 
5/8/1938 tarihinden itibaren sah~ fiatlannuz : 

Seyhan T ip 11 75 s/m 36 metroluk 630 kuru~ 
Horozlu , VI 75 , 36 , 
$apkah , VI 85 , 3 6 , 
1 - Sah~ pe~in bedelledir ve fabrikada teslimdir. 

610 
670 

2 - Bir balyadan a~ag1 satl~lar i~in yi.izd.e 2 zam yap1hr. 
3 - Sif masraflarile balya ambalaj bedelleri mi.i~teriye aiddir. 

istanbul Sah~evi : Sultanhamam, Kendros han No. 3 

Naf1a Vekaleti 

" 
" 

istanbul Elektrik i~Ieri Umum Miidiirliigiinden: 
. 1 - idaremiz ih~i_yaci i<;in muhammen bedeli c 3200 » ii<( bin iki yiiz 

lira olan 4000 M3 oksi]en a~1k eksiltme ile satm almacaktir. 
2 - Eksiltme 6/1/939 cuma giini.i saat 15 te Metro hanm 6 nc1 ka

tmda toplanacak alan Arthrma, Eksiltme Komisyonunda yap1lacakhr. 
3 - isteklilerin 2490 numarah kanun mucibince icab eden vesikalan 

ve bu i~e aid "'240 » iki yliz lark lira muvakkat teminatlarile Eksiltme Ko
misyonuna gelmeleri laztmdir. 

4 - Bu i~e aid ~artname ve mukavelename projeleri tdaremiz Levaz1m 
servisinden paras1z olarak tedarik edilebilir. . ( 9264 ) 

SUMER BANK 
Gemlik Sungipek F abrikast Miidiirliigiinden : 

1 - Fabrikam1za : LA.akal 0"~ sene bilf1il biiyiik kazanlarda ustahk yap• 
IDI§ veya. kazan telerruatrnm tamirabm ya.pabilecek iktidarda 

Bir Kazan ustas1 ahnacakllr 
Taliplerin evrak.J musbitelerile birlikte bizzat Fabrika Mudilrlugu
giine muracaatlan. 

2 - Fabrikam•za: en az ~(( sene mot<ir v~ elektrik tesisatmda 4tah~m1~ 
ve yalmz ba~ma tamtrat ve tesisat yapab1lecek iktidan haiz 

Sir Montor ahnacakt1r 
Taliplerin evrl'l.ki miis hitelerile birlik te b1zzat fabrika mQdiirltig;il· 
ne muracaatlarL 

-----
~nakkale Enciimeni Daimisinden : 

1 - Eksiltmiye konulan i~: Biga - Karabiga yolu i.izerinde betonarme 
olarak yap1lacak olan koprliler in~aatx ke§if bedeli 12880 lira 49 kuru~ olup 
bedeli ihalenin 12300 liras1 938 senesinde bakiyesi 939 biit~esinin tasclikinde 
tediye olunacaktll'. 

2 - Bu i§e aid ~artnameler ve evraklar §unlard1r : 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Baymdtrbk i§leri genel §artnamesi 
D - Tesviyei tiirabiye §Ose ve ~rgir in§aata dair fenni §artname. 
E - Hususi ~artname. 
F - Ke§if cetveli, metraj cetveli fiat bordrosu. 
G - Mnlzeme grafigi. 
tstiyenler bu ~artnameleri ve evrak1 <;anakk::~le Naf1a Mlidiirliigunde 

bedelsiz olarak gorebilirler. 
3 - ihale 2/1/939 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te Vilayet 

MakammdJ. toplanacak Daimi Enciimende yapilacaktll'. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktir. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 966 lira 38 kuru~ muvakkat 

teminat vermeleri ve ihale giini.inden nihayet 8 giin evveline kadar VilA:vet 
makamma miiracaatle alacaklan ehliyeti fenniye vesikasm1 ibraz etmeleri 
ve 938 yilma aid Ticaret Odas1 vesikasm1 ibraz etmeleri laztmd.lr. 

6 - Teklif mektublan:r:~ yukanda yaz1h giin ve saatten bir saat ev· 
veline kadar makbuz mukabtlinde Daimi Enci.imene verilmesi laz1mdir. Posta 
ile gonderilecek mektublarm nihayet saat 14 e kadar gelmi§ olmalan laztmdir. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 9081 } 

TUR KiYE 

SEKER FAllRiKALARI , 
Anonim ~irketinden : 

Miiessesemiz iir;iincii parti olarak kiip ve kria~al ecnebi ~ekeri satm 

alacaktlr. ~artnamesi Bah~ekap1 Ta§han 42 numaradan istiyenlere 

12 sonkanun 1939 per§embe giinli saat o'h bire kadar teklif mek

tublan §artname esaslarma gore kabul edilecektir. 

' !ll;l·ID 
Fenni ve s1hhi bir siireHe imal edifen 

inhisarlar Umum Mudurliigiinden : 

I - idaremizin Pa§abahc;e fabrikas1 u;m §artnamesi mucibince 
nacak bir aded devvar ve seyyar bir bu<;uk tonluk elektr 
vinci kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu§tur. 

II - Muhammen be&li sif istanbul 13000 lira ve muvakkat 
975 lirad1r 

III - Eksiltme 17 /I/939 t arihine rashyan sah giinii saat 15 te 
Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda 

IV - ~artnameler paras1Z olarak hergiin sozli ge~en §Ubeden 
V - Eksiltmiye i§tirak etmek istiyen firmalarm mufassal fenni 

beraber kataloklanm, kald1rma, indirme ve fren tertibabm 
rak gosteren resimleri kataloklanm birinci smtf bir firma 
gostcrir evrak1 ihale tarihinden en az 7 gun evveline kadar 
Umum Miidiirliigii Mi.iskirat fabrikalar §Ubesine vermeleri 
liflerinin kabuli.mii mutazammm vesika almalan laz1mdtr. 
dirde eksiltmiye i§tirak edemezler. 

VI - 1\lUhlirlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile be~inci 
eksiltmiye i§tirak vesikas1 ve % 7,5 gi.ivenme paras1 m 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapah 
siltme giinii en gee; saat 14 e kadar yukar1da adt ge<;en 
yonu Ba~kanb~ma makbuz mukabilinde verilmesi -I - 1daremizin Afyonkarahisarmda §artname ve projesi 

yapt1racag1 barut deposile bek~i evi in§aah heyeti umumiyesi 
eksiltmiye konmu~tur. 

II - Ke~if bedeli barut deposunun « 4312.07,. lira, 
c 2851.77 » lira ki cem'an c 7163 :t lira c 84 ,. kuru~ ve muvakkat 
c 537.29 ,. lirad!r. 

III - Eksiltme 28/Xll/938 tarihine rasl1yan ~ar~amba giinii 
te Kabata~ta Levazrm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm 
p1lacaktlr. 

IV - ~artname ve projeler • 36 » kuru~ bedel mukabilinde 
Umum Miidurliigu Levaz1m ve Mubayaat §Ubesile Afyonkarahisar 
liigunden almabili~ 

V - Eksiltmiye i~tirak etmek istiyenlerin 1nhisarlar Umum 
IUgu tn§aat ~ubesinden veya mahallinin Naf1a Miidiirliigunden 
vesikaSI almalan lbtmdl.l'. 

VI - tsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik 
maddede yazl11 fennt ehliyet ve % 7,5 giivenme paralarile 
nda adt ge~en Komisyona gelmeleri .nAn olunur. ,.,.,.,. 

Muhammen bedeli % 7,5 teminat 
Cinsi Miktan Beheri Tutan 

L.K. L. K. L. K. 
Dosya dolab1 3 aded 150.- 450.- 33 75 
Boya levaztml 22 kalem -.- 400.- 30 -

I - 1daremizin Yav~an tuzlas1 i($in ~artnamesi mucibince 
ii~ aded dosya oolab1 ile Teldrdag ~arap fabrikas1 i~in satm almaca 
10/938 tarihir.de ihale edilecegi ilan edilen 22 kalem boya 
redat listesi tavzih edilerek yeniden a~1k eksiltmiye konmu~tur 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlar1 
rilrfli~tir. 

III - Eksiltme 6/1/939 tarihine • rashyan cum a g\inii 
saatlerde Kabata§ta Levaztm ve Mubayaat ~ubesindeld Ahm ·-~·····~ .. 
yapllacakhr. 

rv - ~artname ve listeler parastz olarak hergiin sozii gec;en 
almabilir. 

V - !steklilerin eksiltme ic;in tayin edilen giin ve saatlerde 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 ge<;en Komisyona 
olunur. 

~ 

1 - ~artnameleri mucibince satm almacajt1 ve 7/11/938 tari 
le edilecegi ilan edilen 50 kiloluk 150,000 aded ve 100 kiloluk 180. 
tuz ~uvalmm muhammen bedelleri degi§tirildiginden yeniden ayn 
pall zarf usnlile eksiltm.eye konmu~tur. 

2 - Muhammen bedelleri, 50 kiloluklarm beheri 25 kuru~ 
37500 lira ve muvakkat teminab 2812,50 lira; 100 kiloluklarm 
kuru~ hesabile 77400 lira ve muvakkat teminatt 5120 Urad1r. 
edildigi takdirde beherine 50 kiloluklar i~in 25 santim ve 100 
i!rin de 50 santim zammed.i.lir. 

3 - Eksiltme 2/1/939 tarihine rasthyan pazartesi giinii 50 lik 
saat 15 tc. 100 liik ~uvallar saat 15,30 da Kabata~ta Levaz1m ve 
§Ubesindeki ahm komisyonunda yaptlacakbr. 

4 - Srtnameler 50 likler 1,87 lira ve 100 lukler 3,87 lira bedel 
bilinde !nhisarlar Umum Miidiirliiit\1 Levaz1m ve Mubayaat §U 

ra ve tzmir Ba~miidiirliiklerinden almabilir. 
5 - Miihiirlii teklif mektubunun kanunt vesaikle %7,5 giivenm 

mnkhuz veva banka temtnat m.ektubunu \.l,tiva edecek alan kapall 
rm ihale gtinii eksiltme saatlerinden yarllll§ar saat evveline kadar 
da ad1 gec;en ahm komisyonu ba§kanhgma makbuz :t:nukabilinde 
Uztmdtr. 

~ 

1 - !daremizin Pasabah<;e fabrikast ihtlyact icin nlimunesi 
1000 kilo kazan saktz1 ac;tk eksiltme usulile satm almacakhr. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu 135 kuru~ hesabile 1350 
muvakkat tcminab 101,25 liradtr. 

3 - Eksiltme 2/1/939 tarihine rasthyan pazartesi glinii saat 14 
bata§ta LevazJm ve Mubayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda ya 
tlr. 

4 - Niimuneler her gi.in sozii ge~en subede goriilebilir. 
5 - isteklilerin eksiltme i~in tayin edilen giin ve saatte %7.5 

paralarile birlikte yukanda adt gec;en 'komisyona gelmeleri ilan ol 
Ntt/tN 

1 - Sartnamesi mucibince satm ahnacak oeher kilosu ( 14) 
hammen bedelli ( 3000) kilo arab sabunu i~in 20/XII/938 
eldc dilen fiat lay1k hadde goriilmediginden ac;1k eksiltmesi ( 
temdid edilmi~tir. 

2 - Eksiltme 30/XII/938 tarihine rashyan cuma giinii saat 14,30 
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat §UbsincU!ki Ahm Komisyonunda 
cagmdan isteklilerin ihale ic;in tayin edilen giin ve saatte % 
venme paralarile birlikte yukanda ad1 gec;en Komisyona 
ilan olunur. 

GRiPsiz, NEZLEsiz, 0KS0R0 Ksiiz bir kts VALDA Pastilleri sayesinde 
• A ' 

Umumt ne~rtuat1 ldare eden 

Mildilrll: H ikmet Miinil Vl 

kabildir. HAKIKI VALDA ismi iizerinde 1srar ediniz. Her miihim eczanede bulunur. 
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